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 :باتكل ةمدقم

 يقارشتسالا ركفلاو نيسح هط

 . هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 : لعب امآ

 اهقفو دقو - رطق ةلودب ةيمالسالا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو نإف
 هناحبس هللا دمحتل - ةمالل ةعفانلا بتكلا رشن يف مهسب برضت نأل هللا

 .ملعلا لهأ نم لوبقلاو اضرلا لان دق هتردصآ ام نأ ىلع یلاعتو

 يف رطق ةلود دوهج هيلع ىفخي ال يملعلا رشنلا ةكرحل عباتملاو
 ةميدقلا بتکلا سئافنب ةيمالسالا ةبتکملا دفرو ةيعرشلا مولعلا ةمدخ

 مساق نب هللادبع خيشلا هجو امدنع «دوقع ةعست ذنم كلذو ةرصاعملاو

 همحر يناث لآ دمحم نب مساج خيشلا سسؤملا ناكو ءه156١ ةنس

 .لبق نم ةنسلا كلت نس دق ىلاعت هللا

 كلت ىلع اًريسو دوهجلا كلتل اًدادتما ةريخآلا تاونسلا ىف ةرازولا هتأدب

 .رطق ةلود اهب تفرغ ىتلا ةجحملا



 ةرازولل العو لج هللا رّسي كرابملا عورشملا اذه ةقالطنا ذنمو

 ةزيمتملا ةرصاعملا تاساردلاو ملعلا بتک تاهمآ نم ةعومجم جارخإ

 : اهنم ركذن فرم لوأل عبطت ‹ ةفلتخم نونف يف

  eنآرقلا مولعو ريسفتلا يف :

 (نآرقلا ريسفت يف نمحرلا حتف) :اهنم بتك ةدع ةرازولا تردصأ

 يف ةيطع نبال (زیزعلا باتکلا ریسفت يف زیجولا ررحملا)و «يميلعلل

 .ةيناثلا هتعبط

 موسرم) باتك :ةرازولا تردصأ فحصملا میسر ملع يفو

 ركب يبال (ةلیقعلا تایبآ حرش يف ةليقصلا ةردلا)و «يليقعلل (فحصملا

 .تییللا

 يف ةرهازلا رودبلا) : باتک ةرازولا تردصآ تاءارقلا ملع يفو

 (ةعبسلا فرحألا يناعم)و ءراشنلا صفح يبأل (ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا

 .يزارلا لضفلا يبأل

 :اهحورشو ةيوبنلا ةنسلا يفو ©

 نبال (عاونألاو ميساقتلا) :اهنم «بتك ةدع ةرازولا تردصأ

 عماجلا حرش حیضوتلا)و «لوفرق نبال (راونألا علاطم)و «نابح

 «يدنسلل (دمحآ مامإلا دنسم ةيشاح)و «نقلملا نبال (حیحصلا

 :(ينوبلا)و ء(يعزانقلا) نم لكل ؛(كلام مامالا أطومل نیحرش)و
 (يعفاشلا مامالا دنسم حرش)و .صلخملا رهاط يبأل (تایصلخملا)و

 حیباصم)و ينيعلل (راثآلا يناعم حرش راكفألا بخن)و يعفارلل



 حیحص) : نقتم دیدج قیقحت يف هرادصاب ةرازولا تفرشت اممو

 ةدع ىلع ناقّتحملاو ؛يتاسنلا مامالل (یربکلا ننسلا)و ء(ةمیزخ نبا

 بيرغ يف ةياهنل)و .(لوسرلا ثیداحآ يف لوصألا عماج)و ءةیطخ خسن
 .ریثالا نبال (ثیدحلا

 : هب لصتی امو هقفلا يفو ۰

 :باتک :اهنم «ةعبرألا بهاذملا يف بتک ةدع ةرازولا تردصأ

 ىلع اًققحم الماك (ھ۱۸۹ت) ينابيشلا نسحلا نب دمحمل (لصألا)
 (بهذملا ةيارد يف بلطملا ةياهن)و .يمخّلل (ةرصبتلا)و .ةدع لوصأ
 بيدلا ميظعلادبع روتكدلا ذاتسآلل نقتملا هقيقحتب ينيوجلا مامإلل

 ةيشاح)و ؛يمالسالا ثارتلا ءايحإ ةنجل وضع ىلاعت هللا همحر

 . (يتولخلا

 (فالتخالاو عامجإلاو ننسلا نم طسوألا) :ةرازولا تردصأ امك

 ةنجل وضع هيقفلا هللادبع روتكدلا خيشلل ةقيقد ةعجارمب رذنملا نبا مامإلل

 (عبرملا ضور ظافلأ لحل عبتتملا ةيغب)و «يمالسالا ثارتلا ءايحإ

 .ينيعلل (كولملا ةفحت حرش يف كولسلا ةحنم)و يحلاصلا يفوعلل

 ريسلا يف راثآلا عماج) :ةيدانسإلا ةعوسوملا ةرازولا تردصأ

 .اهريغو «يقشمدلا نیدلا رصان نبال (راتخملا دلومو

 :ديحوتلاو ةديقعلا ىفو ©

 نم صلاخلا داقتعالا) :وه اًميطل اًسيفن اًباتك ةرازولا تردصأ

 «ىلاعت هللا امهمحر يوونلا مامإلا ذيملت راطعلا نبال (داقتنالاو كشلا

۹ 



 ؛یلاعت هللا همحر دمحآ مامالل ةيمهجلا ىلع درلا باتک رشن تداعآ امك

 .ةعامجلاو ةنسلا لهآ ةديقع بتک نم اهریغو

 :ةزیمتملا ةرصاعملا تاساردلا لاحم یفو ©

 (باحنالا لزاون)و .(نمزلل ةيداصتقالا ةميقلا) : تردصآ

 يف نیملسملا ريغ عم لماعتلا)و .(ةيداصتقالا يغاد هرقلا ةعومحم)و

 ةقلعتملا ةبهقفلا ماكحألا)و (ةراجالا كوكص)و .(يوبنلا دهعلا

 ةغللا ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح)و .(يفرصملا قروتلا)و (نیخدتلاب
 ‹ (ةيقيبطت ةيرظن ةسارد .هخسنو حیحصلا عماجلا تاياور)و .(ةیبرعلا

 .اهریغو

 بتکلا ضعب نم تاعبطلا دوجآ میزوتو ءارشب ةرازولا تماق امك

 بعشل عماجلا)و «يبطرقلل (نآرقلا ماکحال عماجلا)و (ملسم مامالا

 (يسلدنألا خيراتلا)و يطويسلل (ءافلخلا خیرات)و .يقهيبلل (نامیالا

 دعاوق)و «يفنحلا زعلا يبآ نبال (ةیواحطلا ةديقعلا حرش)و «يسافلا

 .مالسلادبع نبا زعلل (مانألا حالصا يف ماكحألا

 نسحلا يبأل (نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام) لثمو

 .اهريغو «يودنلا نامیلسل (ةیدمحملا ةلاسرلا)و «يودنلا

 ةوعدلا ةيلك نم ريتسجاملا هحرد لینل همدقم ةيملع ةلاسر يف هلاجرو

 .(يقارشتسالا ركفلاو نيسح هط) :ناولعب رهزألا ةعماجب ةيمالسإلا

 نيقرشتسملا ءارآ نيب ةقالعلا نایب ىلإ فدهت «ةنراقم ةيدقن ةسارد يهو

۱۰ 



 روتکدلا اهراثآ يتلا ءارالا كلت ىلع مکحلاو ءنیسح هط روتکدلا ءارآو

 اًنراقم مالسالا ةعيرشل اهتفلاخم وأ اهتقفاوم یدم نایبو ءنیسح هط

 .نیقرشتسملا ءاراو هئارآ نيب

 نم ةعومجم هتعنص رکف تایعادت مویلا شيعت ةمالا نأ یفخی الو

 ءاصوصخ يقارشتسالاو اّمومع يبرغلا رکفلاب اورثأت .برعلا نیسرادلا

 «ةيركفلا هروذجل ةفشاك ةساردلا هذه تءاج اذل ؛نیسح هط مهنمو

 .يركفلا هنيوكت يف ترثأ يتلا لماوعلاو

 اهدراوم ىلإ ةمألاب ةدوعلا يف كلذب انمهاس دق نوكن نأ وجرنو

 .اهتباوثو مءاوتت ال يتلا راكفألا نع اًديعب ةمألا ةفاقث هيجوتو «ةيفاصلا

 هلضف نم ديزملا هلأسنو هقيفوت ىلع هلل .دمحلاو
 نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

 ةيمالسإلا نووشلا ةرادإ

 ات ال ال ال ال ال
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 هللا الإ هل ال نأ دهشأو «تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا

 هتلوعم نع اًدبأ هل ینغ هل نمو هتمأ نیاو هدنع نیاو هدبع ةداهش

 هلآ یلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر اذمحم اندیس نأ دهشآو .هتیاعرو

 .ملسو هبحصو

 : دعبو

 هه

 :ةيادب

 نيح كلذو ديزي وأ ةنس نيرشع ذنم نيسح هط روتكدلا تفرع
 ةريسلا لالخ نم هتفرع ...يئادتبالا ميلعتلا لحارم يف اًبلاط تنك

 نحنو اهانيأر . .ةينويزفيلت ةلسلسم يف تضرع يتلاو «مايألا» هل ةيتاذلا

 ام ىلإ انسوفن تعلطتو ءانقانعأ تبأرشاف «ةريغصلا نسلا كلت يف

 ةجرد نم لان امو ءملع نم لّصح امو .دجم نم روتكدلا هيلإ لصو

 . ةيملع

 نولهتبي مهو انتاهمأ تابغرو انئابآ تاينمأ لاحلا كلت ىلإ انتعفدو

 انل ققحي نأو «هيلإ نيسح هط روتكدلا قفو ام لثمل انقفوي هنأ هللا ىلإ
 .هل ققح يذلا لثم تيصلاو ةرهشلا نم

۱۳ 



 ىلع تلبقآ ذإ .یسفن ىف بیطلا رثالا كلذل ناك هنأ قحلاو

 نأ یاجرلا ينلمشيو «ينامألا ينودحت «صرحو دجب سردلاو ملعتلا

 .ةماش سانلا يف نوكأ وأ «ةناكم ملعلا يف ققحأ

 يعاود هتددب «طاشنلا كلذ ددبتو دجلا اذه رتف ام ناعرس نکل

 ةايحلا رمأ ريبدت ىلإ نيدلاولا تافتلاو ةلوفطلا بلاطمو ابصلا

 .اهتامزلتسمو

 :ةديدج ةفرعم

 ةلحرملا ةيادب دنع نيسح هط روتكدلاب ىتفرعم ددجتت نأ هللا ءاشو

 ةفرعملا قرافتو مداصت ةفرعم اهنكلو ؛يرهزألا ميلعتلا نم ةيوناثلا

 . یعشی دئارو ءاهيلإ نت يغبني همق هنأب روتكدلا تروص يتلا ىلوألا

 !!هفلخ نم ريسلا

 هراثآو هنابح تلوانت ةديدج بتك لالخ نم هب يتفرعم تددجت

 هنأو دناعملا بيدألاو دراشلا يرهزألا هنأب هتروص اًفلتخم ال وانت

 !!مهنادهآو مهططخل ذقنملا .نیرشبملاو قارشتسالا رثاودل عباتملا

 يف اهآوبت يتلا ةلزنملا هولزنآو هخیرات اوعنصو ه دلحم اونب نيذلا مهنأو

 . ةفاقثلاو بدأللا

 نم تدلوتو «ةديدج ىرخأو ةميدق ةفرعم نيب ةريح يف تعقوف

 ةريس يف باوصلا هجو ةفرعمو «رصبتلاو نيبتلا يف ةبغر ةريحلا كلت
 امو «لجرلا بتك ام أرقأ ةماعلا تابتكملا ىلإ تفلتخاف یراثآو لجرلا

 امو «نوحداملا هبتك ام نيب ةعلاطملاو مامتهالا يف قرفأ ال «هنع بیک

 .نوحداقلا هرطس

 :١



 :ةدافإ

 هتافلؤم لالخ نم - برق نع نيسح هط روتكدلاب لاصتالا يندافأ

 طسوتلا ةروص اهنإ ہرطاخلا يف ةديدج ةروص هل نوكأ نأ - هتالاقمو

 ملف هتائيسو هتانسحب لجرلا تنزو ذإ «نيحداقلاو نيحداملا نيب نزاوتلاو

 ريخلا ركذ لمهأ ملو لاقم وأ يأر يف هفلاخأ نيح ريخ نم هل ام سنأ

 روتكدلا ةايحل ضرعت نمم ريثكلا لعف امك هبناج نم ءاج اذإ

 م :هناحبس هللا لوق كلذ يف يدئار ناكو هئاطعو

 <نیزَالَو لولا وأ کیشآ ع ولو رک هادهش طناب نیم اورک
 .[۱۳۵ :ءاسلا]

 ءاطخالا نم ةدسجم ةروص يف هروصاف هتافلاخم نم لوهآ مل

 ةثلاث ةروص تدجوآ لب اهیلع هرذعآ وأ اهنم نوهأ ملو تازواجتلاو

 ديشأو ريخ نم هل ام دمحآ ؛لدعلاب مکحلاو طسقلاب مايقلا ةروص يهو

 . هیلع هدرآو رش نم هيلع ام ركنأو «هب

 :هتیشمو ردق

 ينهذب رطخو تساردلاو ثحبلل هراتخآ يذلا عوضوملا مامآ الیوط

 ينيقي يف ناکو .لاوقآو ءارآ نم هرکف لوح راثي امو نیسح هط روتکدلا

 لغش روتکدلا نال عوضوملا اذه ىلإ ينقبس دق نيثحابلا نم ادحاو نأ

 امو اياضق نم راثآ امب يضاملا نرقلا يف يمالسالاو يبرعلا رکفلا

 .ءارآ نم فلخ

 اهمظعم ء هددعتم ایاوز نم هل مهلوانت ناکو ةساردلاب نیسح هط روتکدلا

۱۰ 



 اهتسارد نطوم ناك لئاسرلا هذه لج ذإ .ةصاخ ةيبدالا ةيحانلاب ینع

 نفلا :يه لئاسرلا هذمو ةرهاقلاب سمش نيع ةعماجب بادالا ةيلك

 دم *ےسح هط بدأ يف | يمالسإلا هاجتالا گا نیسح نيسح هط دنع مص

 ما )۰

 :لثم سانلا اهلوانتي بتک يف كلذ دعب تعبط ىرخأ لئاسر يف

 شا لاقملا نف ١ :لثمو ءٴ'اةیتاذلا ةمجرتلاو ةريسلا نیب نیسح

 هيلإ تفتلي مل اّریطخ اّبناج نأ تظحال يننأ الإ .؟"«نیسح هط دنع

 هط روتكدلا ةلص وهو سردلاو ثحبلاب هلوانت وأ نيثحابلا نم دحأ

 لهو «هعونو رثأتلا اذه رادقمو فب هرثأتو يفارشتس ۂتسالا رکفلاب نیسح

 «صاخشألاو ءارآلاب اًرثأت ناك مأ «ثحبلا جهانمب رثأتلا اذه ناك

 روتكدلا ةقالع ةقيقح حضوأل بناجلا اذه ىلع ءوضلا طلسأ نأ تببحأف

 ءارآلا يف فالتخالاو قافتالا ىدم نايبو يقارشتسالا ركفلاب

 نيقرشتسملا نم ةدودحملا ريغ ةيانعلا رس نايب كلذكو .«تاهجوتلاو

 هنع ةباتكلا : لثم رهظم نم رثكأ ىف تلثمت ىتلاو هبدأو (نیسح هطاب

 نم اًددعو ةددعتملا زئاوجلا هحنمو .مهتاغل ىلإ هلامعآ ةمجرتو

 .خلإ .. .ةيرخفلا هاروتكدلا

 :ةساردلا بيس

 نيركفملا نم هريغ نود نيسح هط روتكدلا ةساردل ينعفد يذلاو

 .دمحأ تكوش اهم :ةثحابلل )١(

 .ةيراجلا دمحم ناضمر : ثحابلل (۲)
 .نسح یفطصم : ثحابلل (۳)

 .نارهم ةديشر ةروتکدلل )٤(

 .فرش زیزعلادبع روتکدلل )٥(
15 



 نیربثکلا لغشت تلاز ام يتلا راکفالا نم ریثکل اًسسؤم ربتعی روتکدلا نأ

 ىلع حاتفنالا ىلإ اوعد نیذلا لئاوآ نم وهف .ةفاقثلاو رکفلا ملاع يف

 دحآ وهو «باعي امو اهنم دمحي ام هدئاوعو همظن لک سابتقاو برغلا
 ةيسايسلا ةايحلا ةصاخو ةايحلا عقاوب مالسالا ةلص عطق ىلإ اوعد نیذلا

 .اهدحو ةيويندلا عفانملاو حلاصملا ىلع روتکدلا رظن يف اهماوق يتلا

 بدالا ةيرحب اودان نیذلا ءابدالا زربآ نم دعي روتکدلا نأ امك

 الف ءاهيلإ بتکی نيح ةمالا میقو قالخأو ةديقع بيدألا نايسن ىنعمب

 ةصاخو ةميدقلا تايموقلا ءايحإ ىلإ ةاعدلا دحأ روتكدلا ناك امك

 نم تدجو ىتلا ىوعدلا هذه ءرصم ىف ةينوعرفلا ةعزنلاب مامتهالا

 .اهيلإ وعديو اهل جوريو مايألا هذه يف اهانبتي

 اياضقلا عضأ نأ تدرأ ثحبلا ايانث يف يتأيس امم هريغو اذهل

 اًنراقم ةساردلا عضوم مالسإلاب قلعتي اميف نيسح هط روتكدلا اهراثأ يتلا

 (ةنراقم ةيدقن ةسارد) يهف هتاذ رمألا يف نيقرشتسملا ءارآو هئارآ نيب

 ءاراو نيقرشتسملا ءارآ نيب فالتخالا وأ ةقفاوملا ىدم نایب ىلإ فدهت

 اهتقفاوم ىدم نايبو لاح لك يف ءارآلا كلت ىلع مكحلاو .هط روتكدلا

 اًمكح ءارآلا كلت ىلع بترن نأ نود «مالسإلا ةعيرشل اهتفلاخم وأ

 هراثآو روتكدلا ءاطع لوانت نمم انريغ كلذ يف عقو امك ةدرلا وأ رفكلاب

 هيفلاخمل دكؤي نأ هتايح لاوط لجرلا صرحل كلذو سردلاو ثحبلاب

 ةريغ مهنع لقي ال هنأو هنع بغار ريغ مالسإلاب كسمتم هنأ يأرلا يف

 .هيلع اضرحو مالسإلا ىلع

 .هل ئيهي ديهمت لصف لك قبسي الصف رشع دحأ يف ثحبلا ءاج دقلو
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 رکف نیوکت يف تمهاس يتلا لماوعلل هيف تضرع :لوألا لصفلا

 رود مهل ناك نیذلا صاخشالاو تائيهلاو تائیبلاو «نيسح هط لقعو

 . لقعلا اذه لیکشت يف

 يقارشتسالا رکفلاب هط ةقالع نع هيف تئدحت :یناثلا لصفلا
 .رکفلا اذهب هلاصتا تاونقو

 أمم ةديقعلاب ةقلعتملا اياضقلا ضعب هيف تلوانت : ثلاثلا لصفلا

 امك ضرالا نم هجورخو نیدلا ةيرشبب هلوق لثم «نيسح هط هراثآ
 اهمدختسا فیکو كشلا ةيرظنل هلامعتسا كلذکو اهنم ةعامجلا تجرخ

 هیفنو يعامتجالا ربجلاب هلوق هيلع تددرو «نیدلا تباوث يف كشلا يف
 ةرخالا يف یراصنلاو دوهیلا ةاجن يف هیآر تدروآ كلذکو ںایتخالل

 نيبو روتكدلا لاوقآ نيب تنراقو يي دمحم يبنلا ةلاسرب مهناميإ نودب
 .هلک كلذ يف نيقرشتسملا لاوقآ

 ميركلا نآرقلا لوح نيسح هط ءارآل هيف تضرعو :عبارلا لصفلا

 تدروأو «نآرقلا ةيرشب مهوي امب هلوق وهو اًرثأ اهرطخأ ىلع تزكرو

 هيأر كلذكو هلامكو نآرقلا مامت يف هككشتو نآرقلا عمج ةيضق يف هيأر

 . ةينآرقلا تاءارقلا ةيردصم يف

 نم نيسح هط روتکدلا فقوم هيف تلوانتو :سماخلا لصفلا

 درلاب تلوانتو اًدرو اًذحأ يبنلا ةّئس نمو اّتحبو اًضرع ةيوبنلا ةريسلا

 حيحصت يف نظلاب هلوق كلذكو اهضفرو ةنسلا لوبق يف لقعلل هميكحت

 . هفيعضتو ثيدحلا

 خيراتلا نم نيسح هط فقوم هيف تنيبو :سداسلا لصفلا

 لوانت فيكو ءاصوصخ نيدشارلا ءافلخلا خيرات نمو اّمومع يمالسإلا
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 ىلع لواطت نيح هأطخ تنیبو مهیلع هللا ناوضر ةباحصلا ةايح

 عم غاستسم ريغ الیوأت مهفقاوم لّوأو مهاياون مکاح ذإ مهنم نیریثکلا

 نیبرخملا نأش نم عفري نيح ىلع مهماقم لثم يف ناك نم وأ مهلثم
 يتكرح حدم نيح هلاحك ةلادعلاو ررحتلا ةاعد نم مهلعجيو خيراتلا يف

 !ةطمارقلاو جنزلا

 هقفلا رثأت یوعدل هدیدرت ىلع هيف تددرو :عباسلا لصفلا
 اًفلطنمو اًساسأ نینئالا فالتخال كلذو ينامورلا نوناقلاب يمالسالا

 یوعدب نصحملا ينازلل مجرلا دح ضفر نیح هط روتکدلا أطخ تنیبو
 نآرقلا لثم میرشتلاب ةنسلا صاصتخا تحضوآو نآرقلا يف دري مل هنأ

 . ءاوسب ءاوس

 میلعتلا ةيضق يف نیسح هط تارظن نع تئدحت :نماثلا لصفلا

 میلعت ىلع هرارصإو «میلعتلا ةيناجمل هتوعدک هئارآ نم دومحملا تنیبو

 لثم كلذک هئارآ نم ئطاخلا تنیبو «يعماجلا ميلعتلاب مهقاحلاو تایتفلا

 ةينيدلا جهانملا ءاغلاو هئاغلا ىلإ اعد نيح يرهزألا میلعتلا نم هفقوم

 لزعمب هنید ملعت هنکمی ناسنا لك نأ یوعدب تاعماجلاو سرادملا يف
 . هنطاومو ملعلا تارانم نع

 ةأرملا ایاضق لوح نیسح هط ءارال هيف تضرعو : عساتلا لصفلا

 ةأرملا ةفع نأ یوعدب باجحلا ةيضرف مدع همعز يف هيلع تددرو
 يتيضق يف هيأر عم تفقو كلذکو ءاهبايث يف ال اهبلقو اهسفن يف نمکت

 . امهنیب ةاواسملاو نیسنجلا نيب طالتخالا

 عم الیوط تفقوو تاراضحلا اياضقل هتصصخو :رشاعلا لصفلا

 ةلمج اهسابتقا ىلإ اعد نيح ةيبرغلا ةراضحلا نم هفقومو روتكدلا

 ىلإ هتوعد عم انفقو كلذكو باعی امو اهنم دمحي ام اهرمو اهولحب
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 كلذکو «ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا ءایحاو ةينوعرفلا ةعزنلا ءایحا

 يف دیج مالک نم هل ام تنیبو ةيمالسالا ةراضحلا نم هفقوم تجلاع

 .هيف هيلع بيع امو نأشلا اذه

 نيقرشتسملا جهانم نيب ةنراقم هيف تدقعو :رشع يداحلا لصفلا

 رثأت هنأ روتكدلا مالك ىلع تقدصو نيسح هط جهنم نيبو ثحبلا يف

 يف مهتقفاوم ىلإ هب تدأ يتلا ثحبلا يف مهبيلاسأو نيقرشتسملا جهانمب

 .ةيمالسإلا اياضقلاب قلعتي امم مهئارآ نم ريثكلا

 .ثحبلا جئاتن مهآ اھتتمض ةمتاخ تدقع مث

 هط» ثحبلا عوضوم ضرع يف هيلإ هللا ينقفو ام اذهف اًريخأو

 لبقتي نأ هللا لأسأف تبصأ دق تنك ناف ء(یقارشتسالا ركفلاو نيسح

 دق تنك ناو «ىتائيس نم ىنع هب رفكي نأو ءههجول اًصلاخ دهجلا اذه

 . دهتجملا رجآ ینیطعی نآ ہللا لأسأو «هدح و هلل لامعلاف تأطخأ

 .بينأ هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ يقيفوت امو
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 يركفلا نيوكتلاو نيسح هط

 : ثحابم هیفو

 .ةلوفطلا ةلحرمو نيسح هط :لوألا ثحبملا

 . فيرشلا رهزألاو نيسح هط : يناثلا ثحبملا

 .هدبع دمحم ماملاو نيسح هط :ثلاثلا ثحبملا

 .ةديرجلا ةسردمو نیسح هط : عبارلا ثحیملا

 .ةمیدقلا ةيرصملا ةعماجلاو نیسح هط : سماخلا ثحبملا

 .ابوروآ ىلإ هتلحرو نیسح هط : سداسلا ثحبملا
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 يف رثأ مهطلاخي نيذلا دارفأللو ناسنالا اهيف شيعي يتلا ةئيبلل
 .يلقعلاو يسفنلا هنيوكت

 :ةددعتم تائيبب يركفلا هنيوكت ىف نيسح هط روتكدلا رم دقلو

 همأو هيبأ نم ةنوكملا ةريغصلا هترسأ نم ةيادب ةيرقلا ةئيب :اهلوأ

 لاكشألا ةفلتخم تائف نم هيف جومي ام ةيرقلا عمتجمب اًرورم هتوخإو

 .ريكفتلاو ناولالاو

 ةلحرم نم نيسح هط اهيف جردت يتلا ةيميلعتلا تائيبلا :اهيناثو

 ةعماجلاب اًرورمو نوبروسلاب ًءاهتناو فيرشلا رهزالا نم ةيادب ىرخأ ىلإ

 . ةميدقلا ةيرصملا

 بتكلا لالخ نم ةيركفلا ةحاسلا ىلع ةحورطملا راكفألا :اهثلاثو

 ىلع ةمالا تاقبط نيب لوادتملا ماعلا يأرلاو ةرايسلا فحصلاو ةروشنملا

 .اهبراشم فالتخا

 ةيركفلا روذجلا نع ثحبن نأ ثحبلا ةرورص تضتفا دقو

 لهسي ىتح نيسح هط روتکدلل يركفلا نيوكتلا يف ترثآ يتلا لماوعلاو

 .- هللا نذإب  ةمداقلا ثحابملا
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 لوألا ثحبملا

 ةلوفطلا هلحرمو نيسح هط

 :فيرعت
 نم نرق لبقو ""رصم ديعصب اينملا ميلقإ نم وليكلا ةيرق يف

 ةعستو ةئامنامثو فلأ ماع ربمفون نم رشع عبارلا يف ديدحتلابو ؛نامزلا

 . "”نيسح هط دلو (م١۱۸۸۹/۱۱/۱) نينامثو

 نم رشع دحأ سماخو ؛هيبأ ءانبأ نم رشع ةثالث عباس) ناك دقو

 لافطألاو بابشلا نم مخضلا ددعلا اذه نيب هل نأب رعشي ناكو ؛هتقشأ

 اًئيل هيبأ نم دجي ناكو ..هتاوخأو هتوخإ ناكم نم زاتمي اًصاخ اًناكم

 ءيشب هتوخإ نم رعشي ناكو ؛ةفأرو ةمحر همأ نم سحي ناكو ؛اقفرو

 . "”(هل مهتلماعمو هيلإ مهثدحت يف طايتحالا نم

 نم هط هب نحتما امل اًرظن هلهأ نم لماعتلا يف ةيساسحلا هذه تناكو

 ءرصمب ماصتعالا راد .مالسإلا ءوض يف هركفو هتايح نيسح هط :يدنجلا رونأ )١(

 .۲۱ ص :م۱۹۷۷/ه۱۳۹۷ ء٢ط

 .ةنس نورشعو عبرأو ةئام ةبارق هدلوم ىلع یضم (۲)

 .فرصتب ۷۱/۱ ت.ب 94 ةعبط فراعملا راد .مایالا :نیسح هط (۳)
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 هباصآ) دقلف هلهآ نم فرصتلا ءوسو لامهالا هببس ناك يذلا .هرصب دقف

 . "”(هينيعب بهذ اَجالع هجلاعف قالحلا يعُد مث امایآ لمهآف دمرلا

 ادیهمت میرکلا نآرقلا ظفحیل ةيرقلا باتک ىلإ هدلاو هب عفد

 ةليوط ةدم دعب میرکلا نآرقلا ظفح متأف فیرشلا رهزالاب هقاحلال

 . میرکلا نآرقلا

 :هیف اهرثأو یلوالا هتئيب
 يتلا راکفالا كلت ةصاخ «هط» سفن يف هرثآ ةيرقلا عمتجمل ناك

 نجلا روهظ لثم نم ءابالا نع ءانبألا اهثراوتیو سانلا نيب لوادتت تناك

 نم فرعی امن مهریخست یلع صضعبلا ةردقو مهعم هثداحتو سانلل

 باتکو ۲۳7«یربکلا فراعملا سمش» :لاثمآ نم رحسلا بتک ىف ةءارقلا

 .*اهریغو ۳«يبريدلا»

 روص دقلو كاسنلاو دابعلا نم نیعباتلاو ةباحصلا رابخأ نيبو هنيب ماوعلا

 :هلوقب هتلوفط نع ثدحتي وهو كلذ هط

 ٠١/١. مايألا :نيسح هط (۱)

 عوبطم باتك وهو ھ٦٦٢ یفوتملا ريبكلا ينوبلا هفلؤمل ىربكلا فراعملا سمش 0)

 فراعملا ةرئاد عجار .يزاريشلا نيسح ازريم عبطلل اهدعأ ةريبك ءازجأ ةعبرأ يف

 .اهدعب امو ۳۲۱/۱۱ ةيمالسإلا

 :عجار .ه۱۱۵۱ ةنس ىفوتملا يبريدلا دمحأل ديجملا حتف وه يبريدلا باتك (۳)
 .۳۲۶/۱۱ ت.ب «ن.ب .ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد .نورخآو يوانتنشلا دمحأ

 )٤( مایالا :نیسح هط ۱)  cAء۹۸ ء۹ ۱۰۰١ء ۱٢١ 11
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 عامتسالا وه ءوهللا ناولآ نم اول - هسفن ينعي  هيلإ َبّبْح

 داشنا عمسپ نأ هيلإ ءيش بحآ ناکف «ثیداحالاو صصقلا ىلإ

 ملعت انه نمو .همآ ىلإ ءاسنلاو هیبآ ىلإ لاجرلا ثيدح وأ ءرعاشلا
 صصق يكحت ةءارقلاب اهنولوادتي يتلا بتكلا تناكو عامتسالا نسح

 ءايبنألا رابخأو ''”رسربيب رهاظلاو '''ۃرتنع رابخأو حوتفلاو تاوزغلا

 دعسي كلذ ناكف ””نئسلاو ظعولا يف اًبتكو نيحلاصلاو كاسنلاو

 مهنم دعقي انبحاص ناك) :هلوقب هنع وه ربع اًرثأ كلذل دجيو هسفن

 امع الفاغ نكي مل هنكلو نولفاغ هنع مهو "*؟بلکلا رجزم

 سوفن يف صصقلا اذه هكرتي امع ًالفاغ نكي مل لب .عمسي
 (۵) بک

 . ””(رثألا نم نيعماسلا

 لب هتفاقث عامج رحسلاو نجلا ثيدحو يبعشلا صصقلا نكي ملو

 ناكف) ديدعتلاو ءانغلا اهنمو اهريثأت ىف اهكراشت ىرخأ رومأ كانه تناك

 یهو همأو «نینختی نهو هتاوخآ ىلإ عامتسالاب سانلا دعسآ انبحاص

 ناسرف نم رعاش .یسبعلا ةيواعم نب ورمع نب دادش نب ةرتنع : یسبعلا ةرتنع )١(

 ًاليوط شاعو «ءاربغلاو سحاد برح دهش دجن لهأ نم «ةيلهاجلا يف برعلا
 ۰0۸۷/۲ نیفلوملا مجعم :ةلاحک اضر رمع :عجار .رعش ناوید هيلإ بسنپ
 .م۱۹۹۳/ه۱۱5 ۰۱ط توریب «ةلاسرلا ةسسؤم

 كيلامملا نیطالس عبار يحلاصلا نیدلا نكر رهاظلا كلملا :سربیب رهاظلا (۷)
 ۳۹۱۳/۶ ةيمالسالا فراعملا ةرثاد .ه ٦1۷ ةنس تامو ه ۱۲۵ ةنس دلو «ةيرحبلا

 .اهدعب امو

 .فرصتب ۲۵ ۰۲۶/۱ مايألا (۳)

 هاهتنم وه بلکلا رجزمو منملاو فکلا :هانعم رجزلا [بلکلا رجزم ینعم] ()

 ةرازو ةعبط .زیجولا مجعملا /ةیبرعلا ةغللا عمجم .هرجزو هراهتنا دعب هرقتسمو
 ۰۲۸ص ءمء۱۹۹۸/ھ۹١٢۱ فراعملا

 ۱ ۲ ۸۱ مایالا )6(
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 هدجي ناك هنال ؛ارْثَأ هسفن يف كرتي الو هظيغي هتاوخآ ءانغ ناکو «ددعت

 ءافينع اًره هزهي همآ دیدعت ناك نيح يف «ءيش ىلع لدي ال اًفيخس

 نم اًريثكو يناغألا نم اًريثك ظفح وحنلا اذه ىلعو هيكبي ناك ام اًريثكو

 .۲۲(هلزهو صصقلا دج

 هلقع ليكشت يف امهرود ةيفوصلا ديشانأو داروألل تناكو -

 اهيف ناطلسلا باحصأ ةئیب يف ىتفلا أشن دقو اميس ال «هتفاقث نيوكتو

 هط ةئيب يف ريبك ريثأت مهل ناك نيذلا «ةيفوصلا قرطلا لاجر مه
 .ةعباتمو ةبحص قرطلا باحصأب امهل ناك نيذللا (هيبأو هدج) ةصاخلا

 ينعو رحسلاب ينع .ةصاخ ةيانع نيئيشب هط يّنع دقلو)

 نم ءيش ملعلا نم نينوللا نيذه نيب عمجلا يف نكي ملو فوصتلاب
 قرتخي هنأ سانللو هسفنل معزي يفوصلاف رسعلا نم الو ةبارغلا

 دودح ىدحتي هنأ امك .نوكيسو ناك امي :یبنیو بيغلا بجح

 معزي رحاسلاو ("”تامركلاو قراوخلا بورضب يتأيو ةيعيبطلا نيناوقلا

 اضیآ ةيعيبطلا نيناوقلا زواجتو بيغلاب رابخإلا ىلع ةردقلا هسفنل

 ."”(حاورألا ملاعب لاصتالاو

  (۱)مایالا ۱ ٦.

 نودهتجم مهنآ» :باوصلاو فصولا اذهب ةيفوصلا لک فصو ذإ روتکدلا أطخأ (۲)
 بسحب برقملا قباسلا مهیف ہللا ةعاط لهآ نم مهریغ دهتجا امك هللا ةعاط يف

 دق نم فنص لک يفو «نیمیلا لهأ نم وه يذلا دصتقملا مهیفو هداهتجا

 نم مهيلإ تبستنا ةفئاط كانه نکلو بوتیف بنذی نم مهیفو .ىطخيف دهتجا

 لثم مهنم تسيل اهنأ فوصتلا لهأ نم نيققحملا دنعو ةقدنزلاو عدبلا لهأ
 .«قیرطلا نم هوجرخأو هوركنأ قرطلا خياشم رثكأ نإف جالحلا

 رانملا ةبتكم دودرو تاهبش .نوملسملا ناوخإلا : يعاولا قیفوت .د : عجار

 .۲؛ص ھ١٤٢١ ةنس ١ط «تیوکلا ءةیمالسالا
 ۱ مایالا :نیسح هط (۳)

۳۷ 



 اهزواجتی ناك ام اًريثك لب ةفرعملا ىلع ةروصقم ةيانعلا هذه نكت ملو

 يف طلتخی ناك ام اًريثكو) هل نارقآ كلذ يف هكراشي ةبرجتلاو دیلقتلا ىلإ

 ةايحلا ريسيت هتياغ «اذحاو اًئيش امهالك حبصيف فوصتلاو رحسلا مهلوقع

 فرصتي ناك دقف انبحاص سفن ىف رمألا ناك كلذكو . . هللا ىلإ برقتلاو

 ۔'''(اھتاذل بحأب ةايحلا نم رفظيو هل ىضريس هنأب قثاو وهو رحسلا فلكتيو

 ضعب ىلع هعالطا هتفاقث تانوكم نم انركذ ام ىلإ فاضي

 ةياكحو لايخلاب ىنعي يذلا «ةليلو ةليل فلأ» نع ةذوخأملا صصقلا

 هلقع ليكشت يف ريبكلا رثألا ميلقإلاو ةيرقلا ءاملعل ناكو ۳" ریطاسألا

 ءالؤه ملع ناك دقلو ءمھنم عمسيو مهيلإ فلتخي ناك ام ةرثكل كلذو

 .باوصلاو قحلا بناجي نايحألا رثكأ يف ءاملعلا

 وأ نآرقلا ظفح الإ مهللا بسن الو ةلص ملعلاب هل سيل مهضعبف

 سلجم سانلا نم سلجيل هيفكي ظفحلا اذه نأ هعم نظي هتايآ نم افرط

 .ريخلا ىلع ةلالدلاو ءاتفإلا

 نم هب اوصخ امل ءامسلا نم مهيتأت مهمولع نأ نوعدي نورخآو

 نآرقلا هملعي ناك يذلا هذاتسأ ملع هط روص دقلو . .ةمارکلاو ةيالولا

 )١( مايألا :نيسح هط ۰۱۰۰/۱

 لاجر ةريخ نم طويسأ ةظفاحمب ءافدص ةيرق نم :يفدصلا روشاع دمحم خيشلا

 دلقت يذلا يفدصلا يركب خيشلا دلاو وهو «عالطالاو ملعلاب مهل دوهشملا ملعلا

 راد :ينوتلا ناميإ :عجار «هدبع دمحم خيشلا دعب ه۱۳۲۳ ماع رصمب ءاتفإلا

 .تنرتنإلا ةكبش ىلع (سرصم) ثحب كرحم «قيرع خيرات ةيرصملا ءاتفالا
 له ءارالا اهلوح تفلتخا صصقلل ةميدق ةيبرع ةعومجم رهشآ ةليلو ةليل فلآ (۷)

 لوصأ نع ةذوخأم مأ ةليصأ ةيبرع يه لهو ةعومجم مأ دحاو درف اهبتک

 ةرئاد :عجار .يروطسالاو يلايخلا صصقلل اهتياكح اهنع روهشملا نکل «ةيسراف

 .005 - ۵۱۸/۲ ةليلو ةليل فلآ :ةدام «ةيمالسإلا فراعملا

 ۰۱۰۰/۱ مايألا :نيسح هط (۳)

۳۸ 



 هلأس ليوأتلا ىلع مهردقأو ءاملع مهدشأو ء ءاهقفلا ىكذأ نم ناك) : هلوقب

 اوطآ کفلع دوا : یلاعت هللا لوق ینعم ام موي تاذ - هسفن ينعي - يبصلا

 !!'''(انیش نولقعت ال ناريثلاك مکقلخ :ائتمطم اًنداه باجأف “463
 :الئاق قلعي مث هميلقإ ءاملع ملع نم جذامن ةدع هط دروي مث

 عيتجا ىتح مع ذخأيو اعیمج ءاملعلا "وه نيب فاتحي انيبص نگر

 ےس لکی مل يذلا قم نيوكت يف ليلق یھ مع لمع هنأ الإ سا

 ."”(ضقانتو بارطضا

 دوجوب يبصلا ةفرعمل اًرشؤم ةيرقلا ىلإ شتفملا مدقم نوكيو)
 يف جرخت «ةيسنرفلا ديجي شبرطم وهف ةفاقثلاو ملعلا نم رخآ نول

 .'(یبصلا نتف وحن ىلع نآرقلا ظفحيو عيانصلا ةسردم

 ماغدالاو ءافخإلاو نغلاو دملا ملعو ءلافطأالا ةفحت أرق دقلف هديس

 هوخأ لمعيو ؟)هملوتو هنزحتف هخيش لصت كلذ ءادصآ تناکو

 ههجویف رهزألل هط ةئيهت ىلع رهزالاب بلاطلا نیسح دمحآ خیشلا
 ةرهوجلاک ىرخألا نوتملا ضعبو “كلام نبا ةيفلآ ظفح ىلإ

 )١( :ةيآلا حون ةروس ۱6.

 .۸۷/۱ مايألا : نیسح هط (۲()۳)

 ةيرصملا ةثيهلا .يديلقتلا عمتجملا لاوزو نیسح هط فرش زیزعلا دبع .د (5)

 .۲۲ ص ۰۱۹۷۷ ةنس ةعبط باتکلل ةماعلا

 1۱ ۸۱ مایالا : نیسح هط (۵)

 كلام نب هللادبع نب دمحم نب هللادبع نب دمحم نیدلا لامج وه : كلام نبا 05

 هراثآ رهشأ نم روهشم يوحن به 1۱۰ هنس سلدنألاب دلو كلام نباب روهشملا

 كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش عجار ءه57ا7 ةنس يفوت ءوحنلا يف هتيفلأ

 0/١. م٤۱۹۹ ۔ ھ١٤١۱ توريب ركفلا راد ةعبط

۳۹ 



 لين يف اًبغار اهظفحی نوتملا هذه ىلع لبقیف .''“ةیجارسلاو ةديرخلاو

 رهزالا نم دوعی نيح ةيرقلا لهآ هب يفتحي يذلا هیخآ ةلزنمك ةلزنم
 ءاسنلا دیراغز نيب ةيرقلا ءاجرآ هب نوفوطیو جرسلا ىلع هنولمحیف

 .خویشلا ناهيتو

 صقنلا نم ءيشب هرعشت هط یدل رصبلا دقف ةنحم تناك دقلو -

 تفل يف ةبغرو رارصالاو يدحتلا نم اعون هبسکآ يذلا روعشلا كلذ
 ۱ !هيلإ راظنالا

 ةخسنلا هذه هتعفر دقل «ةيفلألا نم ةخسن هدي يفو تبسلا موی باتکلا

 ىلع اهنکلو «دلجلا ةئيس ةرذق ةلئض ةخسنلا هله تناك نإ « تاجرد

 فحاصملا هذه نم اًمحصم نيسمخ هدنع لدعت تناك اهتراذقو ءاهتلاض

 نم دافأ امف هيف ام ظفح دقل !فحصملا ''(!!!) هبارتأ اهلمحي ىتلا

 قحلا ...دحأ مهب لفحي الف هنوظفحي نابشلا نم ريثكو ءاًئيش هظفح

 : تیبلا اذهب جهتبا هنأ

 ۔۷۱ ۸۱ مايألا :عجار )١(

 دق نيسح هط ناك اذإو :مالكلا اذه ىلع اًقلعم دوعسم يداهلا دبع ذاتسالا لاق (۲)

 لماك يف وهو اذه هيأر نع ربع هنأ الا ابصلا رعاشم اهنأ ىلع هذه هتارابع غاص

 هلقع يف عئاقولا كلت لصفم نزتخا هنأ انبسحو ءاریھش اًبتاك راص نأ دعبو هيعو

 عبط دقو ...هجولا اذه ىلع اهنودف هباتك ريرحت يف عرش ىتح ركابلا هابص ذنم
 ؛هنم لدبي وأ هيف ريغي نأ وه لواحي ملو «مالكلا اذه هيفو تارم (مايألا» باتك

 .فيرشلا فحصملا يف رشابم بس تارابعلا هذه نأ ىلإ دحأ تفتلی ملو

 تاعوبطم ةرهاقلا يف رکفلا تالاجر عم : : يوضرلا یضترم دیسلا : عجار

 ۰۱6ص «م۱۹۷/ه۱۳۹6 ةنس ١ط ةرهاقلاب حاجنلا

۳۰ 



(rT e ,۶ ۹۹ 
 . (نارقلا روس نم هروس يا ماما هلثم ءيشب رعشي مل اجاهتبا

 ةنس نیسح هط ةايح نم اهتاضقانتمب ةيفيرلا ةلحرملا تهتنا دقو)

 يف ملعلا یقلتیل «دمحا» ربکالا هيخأ عم ةرهاقلا ىلإ لقتنا نيح ۲

 ثیح هتیصخش يف غلاب ریثأت اهل ناك ةلحرملا هذه نأ ىلع ءرهزألا

 بح هيدل تّمنو ءدانعلا هتملعو «لمحتلا ىلع ةردقلا هتبسكأ

 .'''(عالطتسالا

 اهل ناك اًماع رشع ةثالث ةئيبلا هذه يف نيسح هط یضمآ دقل معن

 ديكأتو يدحتلاو عبطلا ةدح) :اهلك هفقاومو اهلك هتايح يف ديعبلا اهرثأ

 يف ةمئاق ىلوألا ةئيبلاو ديعصلاو فيرلا لماوع تلظ دقلو ..تاذلا

 يف ةيرصعلا بیلاسالا هتلقصو ابوروأ ىلإ رفاس نأ دعب نيسح هط نايك

 .(ةكرحلاو ةايحلاو ثيدحلا

 ال ال ال ال ال ال

 .كلام نبا ةيفلآ ىف تايبألا لوأ وه تیبلا اذه (۱)

 .فرصتب ۷۲ ۰۷۱/۱ مايألا : نیسح هط (۲)

 ةيرصملا ةئيهلا «قیبطتلاو ةيرظنلا نيب يوبرتلا نیسح هط ركف :بجر ىفطصم .د (9)

 .۹ص ء0٥ ةنس ١ط باتکلل ةماعلا

 .فرصتب ۲۵ ص مالس الا ءوض يف هرکفو هتایح نيسح هط : يدنجلا رونأ )هر

۳۱ 



 مق

 جا یہ ال ںیم
 یس ی ورا ی سکس

 یہ ہم . نحن کاہب ک ۲2۵۳٢۰ حا
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 يناثلا ثحبملا

 فيرشلا رهزألاو نيسح هط

 نم كارأو اًيضاق كاخأ ىرأ ىتح شيعأ نأ وجرآ انأو ...)

 ةعساو ةقلح كلوح نمو هتدمعأ دحأ ىلإ تسلج دق رهزألا ءاملع

 جرخ نيح هعدوي وهو هدلول هط دلاو اهلاق تاملك ''”(ىدملا ةديعب

 خيشلا هيخأ لثم اًرواجم حبصيلو رهزألا يف سردیل ةرهاقلا ىلإ اًرفاسم

 .نيسح دمحأ

 رهزألا ىلع البقم ىلوألا ةرتفلا هذه ىف هسفن هط انل فصیو

 هل مستبت اهنكلو هلك اذه يف نيعلا همحتقت «لمعو دج يبص») لابقإ

 نيبجلا حضاو فوفكم رصبو ةثر لاح نم هيلع وه ام ىلع هارت نيح

 يف ددرتي الو هاطخ فلتخت ال رهزألا ىلإ هدئاق عم اًعرسم رغثلا مستبم

 هوجو ةداع ىشغت يتلا ةملظلا هذه ههجو ىلع رهظت الو «هتيشم
 نم ءيش يف ..هظحلتو هل مستبت اهنكلو نيعلا همحتقت (!!) نيفوفكملا

 همالك مهتلي خيشلا ىلإ هلك اًيغصم سردلا ةقلح يف هارت نيح قفرلا

 ۰۱۳۸/۱ مايألا :نيسح هط (۱)

۳۲ 



 ."7(اًماهتلا

 ىلإ ةقلح نم لقتني ملعتلاو سردلا ىلع هط لبقأ حورلا هذهب

 بدألا سورد تناك دقلو «كلت نع فزعيو هذه يف بغري ىرخأ

 «ةيرقلا» یلوالا هتئيب يف هاقلت امل اًرظن ةيعرشلا سوردلا نم هيدل بحأ

 ناكو ««ةليلو ةليل فلأ» نم ةذوخأملا صصقلا ضعب يف ةءارق نم

 ءاملع نم هعمس امبو هسفنب هنظ نسح هثعاب ةيعرشلا داوملاب هقيض

 .كلذك ىلوألا ةأشنلا يف هميلقإ

 يوبنلا ثيدحلا ةدام سرد يف هلاح فصي هتاركذم يف هط بتك

 كلتب ثبعي دومعلا كلذ بناج ىلإ سلجي يبصلا ناك) :الئاق

 يف هنع مهفيف ثيدحلا يف هسورد يقلي وهو خيشلل عمسيو ةلسلسلا
 ىلع طقاّست تناك يتلا ءامسألا كلت الإ هنم رکنی الو ءالجو حوضو

 «نع» ةملك اهنيب لصفتو «انثدح» ةملك اهقبست اضعب اهضعب عبتی ةبلطلا

 هذهل الو اهعباتتل الو ءامسالا هذهل ینعم مهفی ال يبصلا ناکو

 خیشلا لصی نآو ةنعنعلا هذه عطقنت نأ ینمتی ناکو ءةلمملا «ةنعنعلا»

 اهلك هسفن هيلإ اّیقلم يبصلا هعمس هیلا لصو اذإف .ثیدحلا ىلإ

 ناك ام هرکذپ ناك هنال (!۱) خیشلا ریسفت نع ضرعأو همهفو هظفحف

 هملعی ناك يذلا خیشلا كلذ نمو دجسملا مامإ نم فیرلا يف عمسی

 .'''(هقفلا تایلوآ

 اهاضق يتلا ةدملا ةياهن ىلإ ۱۹۰۷ نم ةرتفلا لالخ ذملتت دقو)

 مايألاو ۲۳ص «يديلقتلا عمتجملا لاوزو نيسح هط :فرش زيزعلا دبع .د )١(

1 

 ۳/۳۲ مايألا :نيسح هط (۲)

۳۳ 



 يف ةبقحلا كلت يف رهزألا ءاملع ریهاشم نم ةعومجم ىلع رهزألاب
 "تيخب دمحم خیشلا سورد رضحف سردت تناك يتلا مولعلا فلتخم

 رضحو «يفنحلا هقفلا يف (ةيرصملا رایدلل اًيتفم دعب اميف حبصآ) يذلا

 خيشلا سوردو قطنملا يف '''يودعلا نيسح دمحم خيشلا سورد

 "*يضار دمحم خيشلاو ديحوتلا يف "”يغارملا ىفطصم دمحم

 .* ۳(! يفدصلا روشاع خيشلاو

 ىلإ هعفدت ةدقان ةيسفن ةرتفلا كلت ىف لمحي هط ناك دقلو

 يف نمکت ةيفلخ ةيسفنلا هذهل تناکو «مهتلداجمو هتذتاسآ ةضراعم

 امبسح !ةفالا» كلت رصبلا دقف نم هب نحتما امل اّرظن لامهالاب هروعش

 ققحی هال هتعفد رعاشملا هذه . .هسفن يذوتو هملوت تناك یتلا اهامس

 يفنح هیقف :(م۱۹۳۵ - ۱۸۵/۵۱۳۵4 - ۱۲۷۱) يعيطملا تیخب دمحم )١(

 لامجب لصتاو «هيف سردو رهزألاب ملعتو طویسأب دلو ؛مولع يف كراشم

 مکحلا لوصأو مالسإلا ةقيقح» :هراثآ نم .ةرهاقلاب يفوتو «يناغفألا نيدلا

 ٠١۹/۳. نیفلوملا مجعم .«اهریغو

 يودعلا نيسح نب دمحم ۱۸۷۹/۵ ۲ اّیح ناك) يودعلا نيسح دمحم (؟)

 اهنم غرف ةيدضعلا ةلاسرلا ةيشاح ىلع تاريرقت :هراثآ نم لضاف :يوازمحلا

 ۲٢٢/٣. نيفلؤملا مجعم .۱۲۹۲ ةنس

 ىلوألا نيترم رهزألا ةخيشم ىلوت ۰2۱۸۸۰ ةنس دلو «يغارملا ىفطصم دمحم (۳)
 ةنس هباختنا ديعأ مث ةموكحلا عم فالخ رثإ ىلع اهنم لاقتساو ۱۹۲۸ ةنس

 .حالصالا يف هاطخ نومسرتی نممو هدبع دمحم مامإلا ذيمالت نم ناك ۵۹

 .نيرصاعملا اهمالعأ ريس يف ةيمالسإلا ةضهنلا :يمويبلا بجر دمحم .د :عجار

 ةلس ةيمالسإلا ثوحبلا ةلسلس - رصم «ةيمالسالا ثوحبلا ۱

 .اهدعب امو ۳ ۱۹۸۲/۸۵ ۲

 .هیلع لدتسآ مل )٤(

 .هيلع لدتسأ مل )6(

 )٦( ص «قيبطتلاو ةيرظنلا نيب يوبرتلا نيسح هط رکف : بجر یفطصم .د ۰۱۰ ١١.

۳ 



 هتلداجم ةرثکب هيلإ راظنألا تفل ىلإ دمعف تاذلا تابثا نم اتیش هسفنل

 .ةلداجملا هذه یف ةجاجللاو هتذتاسال

 ةلحرملا ىلع اهلالخ نم فرعتلا نكمي يتلا ةيناثلا ةيوازلاو)

 هل ناك يذلا ربکالا هيخأ عم ةرهاقلا يف هانكس يه هتايح يف ةيرهزالا

 .مهسورد اوعجاريو اوبرشيو اولكأيل هتفرغ يف هنوروزي قافرلا نم ةرمز

 تناكو مامتهاو فغش يف اتصنم ديعب ريغ مهنم سلجي هط ناكف

 هقفلاو لوصألا لئاسم يف قافرلا ءالؤه نيب يرجي يذلا راوحلا

 ماعلا عباطلا كردي نأ _ بير الب ۳ عاطتسا هنکلو ءاهيلإ امو ةغالبلاو

 كاته تسيل نأ هذم كردأو ۳ مایالا ىف ۔ هارآ يذلا وحنلا ىلع هل

 .؟۳(هتلزنم مظعو هردق ةلالحو

 قرط ىلإ فرعتلا قافرلا ءالوه ةسلاجم نم دافآ دق هط نأ ودبیو

 صرحو زوربلا يف ةبغر نم هيدل ناك ام ىلإ ةفاضإ ةرظانملاو لادجلا

 ام لوقيل «مايألا» نم رشع سداسلا لصفلا نيسح هط رطس دقل)

 دجي ملف رهزألل هباستنا دعب ىلوألا ةرملل هتيرق ىلإ عجر هنأ :هصخلم
 دعب «ريبكلا هوخأ هدجي ناك ام بيحرتلا ةشاشبو لابقتسالا ةوافح نم

 هئانرق نيب اًرربم «ملعلل اًبلاط ةرهاقلا يف هبارتغا نم رركتملا هعوجر
 ثدحت اذإف ,مهراكفأ يف سانلا مجاهي لعجف لامهإلا اذه هظاغ دقو

 )١( ص « يوبرتلا نیسح هط رکف : بجر یفطصم .د ١١.

۳۵ 



 اذلو .لهجلاب همهتاو هيلع بثو ملعلا نم ءيش يف الثم باتکلا هیقف
 ءانغ ال ثبع اهنا :هتءارق نع لاقو هسأر زه تاروثأملا ضعب هدلاو أرق

 : هط لاق ةيعرشلا ةمکحملاب يضاقلا ملع نع سانلا ثدحت اذإو .اهیف

 . .!!ءاضقلاب هنم قحأو نیدلاب هنم هقفأو عرشلاب يضاقلا نم ملعآ هنإ

 مقتنا دقف لاح لك ىلعو» :هلوقب هلك كلذ ليصفت هط روتكدلا ىهنأ مث

 ةنيدملاو ةيرقلا يف سانلا لغشو هتلزع نم جرخو هسفنل يبصلا

 نإ يونعملا هناكم «ةرسألا يف هناكم ريغتو هیف ريكفتلاو هنع ثيدحلاب

 مقت ملو هتوخأو همأ هنع ضرعت ملو «هوبأ هلمهي ملف «ريبعتلا حص

 دنع رثآو رثكأ ءيش ىلع لب قافشإلاو ةمحرلا ىلع هنيبو مهنيب ةلصلا

 .۳(قافشالاو ةمحرلا نم يبصلا

 هلهأ ءازإ هط كلسم يف ءاملعلاو باتكلا نم ريثك راح دقو

 ردنتلاو مهل ةضراعملا ريثك ناك يذلا هيملعمو هتذتاسأ ءازإو هعمتجمو

 !!مهمهفو مهملعل صقنتلاو هئالمز نيب مهب

 نع  هسفن وه حرص امك اهزارباو هسفن راهظإ هثعاب ناك له

 يف ةبغر ذشي مل هنأ مآ - "۳ةیرقلا يف هفراعمو هلهأ ةفلاخم يف هثعاب

 هسفن ذخآأپ ناكف ءاهيتوأ دق ناك ةجحو القع قفاوي ناك امنإو ءذوذشلا

 لكو «عمسی ام لك يف ةدقانلا هتساح لغشيو ءمراصلا دجلا نم ريثكب

 ."”هردصم ناك اّیاو يأرلا اذه ناك اّيأ يأر نم هيلإ لصي ام

 «لالهلا راد ةسسؤم .ركفلا ةيرحو ةسايسلا نيب رهزألا : یمویبلا بجر دمحم .د )١(
 ۰۱۱۹ ء۱۱۸ص ۰۱۹۸۳ ةنس سرام ۳۸۷ ددعلا لالهلا باتك ةلسلس

 A - ۲ مايألاو ؛ فرصتب

 .فرصتب ۲۲ص «مالسإلا ءوض يف هركفو هتايح نيسح هط :يدنجلا رونأ (۲)

 نیسح هط)) باتك نمض ثحب 2« نيسح هط دنع يركفلا جهنملا : يريهز لماك )۳(

 .۱۶ ١ ص بت «ب - لالهلا راد (هرصع باتک هفرعي امك

۳۹ 



 قحلا بناجب هب نیریثکلا ناتتفا مغر ریخالا يأرلا اذه نکلو

 هطل ةيتاذلا ةريسلا  «مايألا» يف نیلیلق رصبتو نعمتب ذإ باوصلاو

 نم ظح هل نم كردي تاذلاب رهزألا ءاملع نع هثیدح يفو - نیسح

 نع مالکلا یرج ولو ءاملعلا لیهجت يف عسوتلاو ةالاغملا یدم كلذ

 ءاملعلا لج نوکی نأ امآ .ةتضاضغ ريثي ال مالکلا ناك امبرل هنيعب ذاتسآ

 الإ هيلع هقفاوی الو لقاع هب قدصي ال امم كلذف وحنلا اذه ىلع

 یوه بحاص

 بالطلا ةياشو ىلإ عمتسی ناك هط نأ اًضيأ هل بجعي اممو

 امأف) :لوقی هيلإ رظنآ .قدصملا نئمطملا عامس مهل مهتبیغو ءاملعلاب

 أطخلا ناولآ يف مهطروتو مهخویش لهجب اًراغصو اًرابك بالطلا ثدحت

 ناك دقف ةءارقلاب لصتی هضعبو موقلاب لصتب هضعب ناك يذلا كحضملا

 انبحاص ناك اذه لجأ نمو ردقي نأ نم مظعأو ىصحي نأ نم رثكأ

 لك ريخلا نأ ىري ناكو (!!) اًعيمج بالطلاو ءاملعلا يف يأرلا ئيس

 نع اًضرعم ملعلا نم عاطتسا ام لصحيو دهتجيو دجي نأ يف ريخلا

 .۳(اهنم هيقتسي ناك يتلا هرداصم

 خيشلا دقنل هعامس اضر اهؤلميو .هسفن دعسي ناكو

 .مهسوردو نييرهزألل بدألا سردي ناك يذلا . ."”يفصرملا

 ۳۳/۲ مایالا : نیسح هط (۱)

 نم رهزآلاب بدألا سیردت یلوت بدألاو ةغللاب ملاع : يفصرملا يلع ديس (۲)
 حرش يف ةسامحلا رارسأو «ءازجآ ةينامث لماکلا باتک نم لمألا ةبغر :هراثآ

 نع ثدحتی نیسح هط : يقوسدلا دمحم .د : رظنا .مامت يبال ةسامحلا ناوید

 .۱ ص ء۷۸٦٥ ددعلا رقا ةلسلس - فراعملا راد - هرصع مالعآ

۳۷ 



 هخویشو رهزألا ىلإ بدألا سرد زواجت اذإ هذيمالت ىلإ ثیدح
 عوضوملا اذه قرط اذإ اًيساق خيشلا ناكو هيف ميلعتلا جهانم ءوسو

 هنكلو ءاقح اًميلأ هئالمزو هتذتاسأ ىلع هعينشتو اًعذال هدقن ناكو

 ةصاخ ىتفلا سفن يف رثؤي ناكو .یوه هذيمالت سوفن نم دجي ناك
 .هقمعأو ريثأت غلبأ

 نسح دمحأ :امه هئالمز نم نانثا اذه هلمع يف هكراشي ناكو

 نيبو مهنيب ةدوملا تعستا دقلو ۰" يتانز دومحم خيشلاو ۳*۰" تایزلا

 هيلع نوقلتي هراد يف هيلإ نوبهذي اوناك ىتح يفصرملا يلع ديس خيشلا

 .*(مهب

 هطخسو نييرهزألا بولسأب نیسح هط مربت نم مغرلا یلعو)
 لحارم مهآ نم رهزألا يف اهاضق يتلا عبرالا تاونسلا تناك دقف مهیلع

 لكف «ةیدقنلاو ةيوغللا هتفاقثل اّیساسآ اًماوق تحبصآ یتلا یلقعلا هنیوکت

 يتلا ةرتفلا هذه ىلإ مجری ةحاصفلاو ةناصرلا نم هبولسآ هب زاتمی ام

 خیشلا ةصاخو رهزألا خویش ىلع بدالا سورد اهیف ملعت

 ۰۱۰۲ ۰۱۱/۲ مایالا :نیسح هط (۱)

 ةنس اخلط ةنيدمب دلو نیدودعملا رصم ءابدآ دحأ :تایزلا نسح دمحأ (۲)

 تیلهالا سرادملا ىدحإ يف سیردتلاب لمع مث رهزألاب سرد م۱۸۸۵/ه ۲

 اًسيثر لمع كلذک اّماع نیرشع ةبارق اهریرحتل اًسيئر لمعو ةلاسرلا ةلجم أشنأ
 ثدحتی نیسح هط :عجار .م۱۹۱۸/۵۱۳۸۸ ةنس يفوت «رهزألا ةلجم ریرحتل

 ۰.۱5 ص هرصع مالعأ نع

 نم ريثك يف هكراشي ناكو «رهزألاب ةساردلا مايأ هطل الیمز ناك :يتانز دومحم (۳)
 .امیظع ادو هل نی هط ناكو ةيرصملا بتكلا رادب اًححصم لمع .هلامعأو هئارآ

 .۱۷ ۰۱۵ص .هرصع مالعآ نع ثدحتي هط :يقوسدلا دمحم .د :عجار

 ۰۱۱ص «ت .ب ٢ط رصم - رکفلا راد  نوئدحتی ءایدآ ةرشع :ةراود داوف )٤(

۳۸ 



 .'''(یفصرملا

 لاؤس ىلع هتباجإ يفف ؛فقوم نم رثكأ يف اذهب هط حرص دقلو
 :هصن نییفحصلا دحآ نم هيلإ هجو

 ؟رهزألا يف ةساردلا نم تدفآ اذام)

 صرحلا وهو اذج اًريثك اًئيش رهزالاب ةساردلا نم تدفآ :لاق

 ملعلاو ةيحطسلا بنجتو صوصنلا مهف يف قمعتلا ىلع دیدشلا

 يتلا تاکلملا ةئشنتب زاتمت مايألا كلت يف رهزألا ةساردو ءظوفحملا

 ءيشلاب اذه سيلو ثحبلا ىلع ربصلاو قمعتلاو مهفلا حيتت
 ."7(ليلقلا

 ال امم تاحضاولا تاملكلا هذهب رهزألا لضفب فارتعالا اذهف

 هذهف .هسفن نيسح هط نم نوبرقملا هيلإ راشآ دقلو ءدحأ هيف یرامی
 هنإ) :هنع لوقت هدنع ةريثألا هط روتكدلا ةذيملت يواملقلا ريهس ةروتكدلا

 نم اًريثك ذخأي هنم «ميركلا نآرقلا بولسأب اًرثأت برعلا ءابدألا رثكأ

 ريباعتلا نم ريثك يف هيذتحي يذلا لثملا عجري هيلإو ةعيدبلا هظافلأ

 ."7(بيلاسألاو

 رهزألا باحر ىف الإ تقمعت الو نآرقلاب ةلصلا هذه تدادزا امو

 .هئاملعو هخیاشم سورد يفو هتقورأو

 )١( «يديلقتلا عمتجملا لاوزو نيسح هط :فرش زيزعلا دبع .د ص۳٥.
 ۔۱۸ ۰۱۷ص «نوئدحتی ءايدأ ةرشع :ةراود ةداوف (۲)

 رداصلا ۳۸۸ ددع ارقا ةلسلس فراعملا راد .نیسح هط یرکذ :يواملقلا ريهس (۳)

 لاوزو نیسح هط :فرش زیزعلا دبع ۰4ص ۰۱۹۷۶ ةنس ربوتکآ ۲۸ يف
 .م1955١ ةنس ریاربف لالهلا ةلجم نع القن يديلقتلا عمتجملا

۳۹ 



 :رھزألا نم نیسح هط جورخ

 رهزألا باحر يف نیسح هط اهاضمآ يتلا لئالقلا تاونسلا تناك
 ناك هیبرمو هخویش عم هفقاومو قذتاسالا نيبو هنیب مئاد عارص لحم

 تاذلا ديكأت يف ةبغرو يدحتلا نم عونو عبطلا ةدح اهيلإ هعفدی

 ةذتاسالا نع ثدحتی مل هنأ دجي - هطل ةيتاذلا ةريسلا - مايألل علاطملاو

 اًرطسأ الا مهللا .یزاهلا یناشلا ثیدح الا عضاوملا مظعم يف ءاملعلاو

 ةعارب ىلإ اهیف راشآ ''”زارد هللادبع خیشلاب ةداشالا يف اهرطس ةدودعم

 كلذ داز امم هتالکشم ىلع بالطلا ةضاير يف هتراهمو وحنلا يف خیشلا

 ."”وحنلا يف اّبح هط

 زمغلاو صقنتلا نم لتام مخز طسو لیلقلا ءانثلا اذه لعلو

 .درجتلاو فاصنالا حور ءافضإ هئارو نم فدهی ناك امنإ زمللاو

 نم هيف ناك امل اًرظن رهزألا نيبو هط نيب ةقالعلا رتوت ناک دقلو

 ىلع رهظتل هناردجو رهزألا ةقورأ زواجتت تناك ةدومحم ريغ ةأرج

 رهزألا دقتتي «یرخآ اًيجاهو ةرات اًدقان «تالجملاو دئارجلا تاحفص

 نلعآ دقلو) ءرابتعالا اذهب هئاملعو هخویش نم لانيو ةسسؤمك هوجهيو

 يتلا بابسألا لالهلا نم ۱۹۲۷ ةنس ریمفون ددع يف هط روتكدلا

 :لاقف رهزألا نم هتجرخأ

 اممو :ةرابعلا هذه تدرو ””دربملل لماكلا باتك أرقن انك امنیب

 دمحم روتکدلا دلاو وهو ءدجامألا رهزألا ءاملع دحآ :زارد هللادبع خيشلا (۱)

 مامإلل ةعيرشلا لوصأ يف تاقفاوملا باتكل هحرش :هراثآ زربأ ءزارد هللادبع

 .يبطاشلا

 )٢( مایالا :نیسح هط 3

 *ریمع نب ربكألا دبع نب ديزي نب دمحم (م۸۹۸ - ۸۲۵/ه۲۸۵ ۔ ۲۱۰) دربملا (۳)
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 امنا هربنمو يبنلا ربقب نوفوطی سانلاو» : هلوق '''جاجحلا هب ءاهقفلا رفک

 .بدألا ءاسآ دق ناك ناو رفکی مل هنإ :تلقف «داوعأو ةمرب نوفوطی

 «ةدیرجلا» ىلإ تبهذف يندرطيس هنأ تعمسو رهزألا خيش يلوق غلبو

 يفطل ذاتسألا عم تلباقت كانهو «عوضوملا اذه نع لاقم ةباتك دیرآ

 كلذ ىف «یعاجرال طسوتی نأ ضرع هنکلو .لاقملا ضفرف "۳ دیسلا

 ضارغألا نم يسفن يف ام عبشي دعي مل رهزالا نأب ترعش تقولا

 رخآ ناکم ىف ثدحتیو «(ةيرصملا ةعماجلاب تقحتلاو هتکرتف ةيبدألا

 :هرواحمل لوقیف رهزألا نم ةيملاعلا ةداهش نيبو هنیب ةلولیحلا ببس نع

 يف ةيملاعلا ناحتمال مدقتأ نأ رمالا رخآ تلواح ينآ ملعت كنظأو)

 حاجتلا نيبو ينيب تلاح ناحتمالا ةنجل نأ هللا دهشيو «حجنآ ملف رهزالا

 ىلإ بلط - * يرشبلا میلس خیشلا - كاذ ذإ رهزالا خيش نأل ءاّملظ

 يوغل «يوحن «بيدأ (سابعلا وبآ) دربملاب فورعملا يدزالا ناسح نب =

 بدألا ةمئأ دحأو هنامز ىف نييرصبلا ةاحنلا سأرو ةغللا مامإ «ةباسن ؛يرابخا

 (م131) ھ٤١ ةنس ىلاوح فئاطلاب دلو ةيمأ ينب ةساس نم :فسوي نب جاجحلا )١(
 ةنس ناضمر يف يفوت . يفقثلا دوعسم نب ةورع ليلجلا يباحصلا ديفح وهو

 ۰۳۱۳/۷ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد .(ه٤١۷) ھ٥

 ةئس ةيلهقد نیوالبنسلا ركرم لامعأ نم نيقرب دیلاوم نم دیسلا يفطل دمحأ )0

 ةنس ةروث ييدايق نم ناكو ةفاحصلاب لمعو «ةسايسلاب لغتشا م۱۸۷۲ ۔ ھ۸

 .(۲ 5ص «هرصع مالعأ نع ثدحتي هط .ء۱۹۱۳ ةنس يفوت ۹

 : نيسح هم ٢۲ص ءمالسإلا ءوض يف ٥ هركفو هتايح نيسح هط : يدنجلا رونآ )۳

 ۱۸/۲ مايألا

 ةنس ةريحبلا ةظفاحمب تیخاربش ىرق نم رشب ةلحمب دلو يرشبلا ميلس خيشلا )©

 .ها#ه ةنس هتافو یتح اهب لظو نيترم رهزألا ةخيشم ىلوت ه۸

 ةبسانمب يراكذت ددع تعماجو اًعماج رهزالا توص قورشلا ةديرج :عجار

 .م۱۹۹۹ ةنس ربمتبس .ةديدجلا رهزألا ةخيشم حاتتفا

٤١ 



 هتوجه ینآ كلذ ردصمو لاقي ناك امك ناحتمالا ىف ینطقست نأ ةنجللا

 .(ةیعماجلا ةساردلا ىلإ دعب تهجتا ىنأل هب تحرف ىنإ : لوقآ

 ؟هیوسر ةذتاسألا دمعت له

 نيبت ةرتفلا كلت نع نيسح هط روتكدلا هبتك امل ةينأتملا ةءارقلا نإ

 حرصیل هنإو ءدادعتسالا هجوأ نم هجوب ةيملاعلا ناحتمال دعتسي مل هنأ

 :ناونع تحتو يناثلا لصفلا ةيادب يفو مايألا يف هتاركذم يف هملقب

 دكي مل) تاملكلا هذهب «ةيملاعلا ناحتما يف تطقس فيك»

 ال حبصأف رهزألا نيبو هنيب بابسألا تئر ىتح ةعماجلاب لصتي انبحاص
 نكت ملو هرسيأ الإ دهجلا نم هيطعي الو هرصقأ الإ تقولا نم هحنمي
 كلذ لبق هنع هفرص امنإو رهزألا نع هتفرص يتلا يه اهدحو ةعماجلا

 ."(ةداعملا هثیداحآ نم هللمو هب هقيضو هيف هدهز

 ةيبرعلا مولع ريغ ديجي ال وهو ناحتمالل هط روتکدلا ًايهت دقل)

 كانه نکلو «بدألاو ةغللاو ةغالبلاو فرصلاو وحنلا ديجي هنإ ءاھدحو

 ملي مل وأ اهرهظتسب يك ةذتاسالا ىلإ سلجی مل ةصيوع ةبعص اًمولع
 ديحوتلا كانه ءاهناحتما يف زوفلا قيرط هغلبي ام ىلإ لصيو اهنومضمب

 لكلو تالوقملاو عضولاو ريسفتلاو ثيدحلاو قطنملاو لوصألاو هقفلاو

 ول ثيحب اهعيمج مولعلا يف بلاطلا حجنی نأ دب الو ةبعصلا هباوبأ ملع

 ."”(ةداهشلاب رفظي نأ هيلع لاحتسال ةدحاو ةدام يف بسر

 6 ۳ مايألا :نيسح هط ۰۱۷ص «نوئدحتی ءابدأ ةرشع :ةراّود داژف (۱)

 ۹/۳ مايألا : نيسح هط (؟)

 .۱۲۵ص «ركفلا ةيرحو ةسايسلا ةيرح نيب رهزألا :یمویبلا بجر دمحم .د (۳)

۲ 



 رخآ لماع اهب ةيانعلا مدعو رهزالا مولع نع هفارصنا ىلإ فاضي

 لوط) نأب فرتعا دقلو نييرهزألاو رهزألا ىلع هط روتكدلا موجه وه
 رهزألا نيبو انبحاص نيب اًمساح اًعطق ةلصلا عطق يذلا وه ناسللا

 نزحو طخس يأ طخسل هضرعو «هل تحيتأ يتلا هتايح ىلإ اًعفد هعفدو

 .(ءانع يآ ءانعو نزح يآ

 بس يف میلالا هخیرات هقبسی ناحتمالا ةنجل ىلإ بلاطلا ءاج)

 نم نولوانتیو نوسردی ام لكل حیرصلا هراقتحاو نييرهزألاو رهزالا

 اًئيش ةيبرعلا سورد ريغ يف ملعی ال دعب وهو :ریرقتلاو حرشلا بیلاسآ
 !لاب يذ ريغ

 هذه ىلع ىلاعتي نأ امآ ءرهزألا مولع بعوتسي نأ هيلع ناك دقل

 هقح نم ىريو تاعمتجملاو فحصلا يف اهباحصأ ىلع عنشي مث مولعلا

 . .فصنم هيضتري ال ام اذهف قمعت نود اهيف حاجنلاب رفظي نأ

 فاصنإلل رثآو قحلا ىلإ برقأ "”كرابم يكز روتکدلا ناك دقلو
 ةيملاعلا ةزاجإ لينل كرابم يكز روتكدلا مدقت ذإ «نيسح هط روتكدلا نم

 ةئيه تدقعناو تغللاو ةفاحصلاو بدألا يف ةرهتشملا هتناكمب اًيهابم

 يلابجلا ناكو - هللا همحر  "”يلابجلا ميهاربإ ذاتسألا ةسائرب ناحتمالا

 )١( مايألا :نيسح هط ۱/۳

 ملعت (م۱۸۹۱/ه ۰ ۸( ةنس دلو نیرصاعملا ءابدألا رابك نم بيدأ : كرابم يكز )۳۲(

 ىف ةریثک تافلوم هل ‹ةيرصملا ةعماجلا نم هاروتکدلا ىلع لصحو رهزألا يف

 7 : عجار .ء۱۹۲/ھ)۱ ةنس يفوت (ينفلا رثنلا) :اهنم «بدألاو ةغللا

 ۰۸ص « هرصع مالعأ نع ثدحتي نيسح

 يف رهزألا لَم ؛يضاملا نرقلا تايادب يف رهزألا ءاملع نم :يلابجلا ميهاربإ (۳)

 -ةديدع تالاقم هل ءيغارملا ىفطصم دمحم خيشلا دهع يف دنهلا ىلإ ةيوعد ةثعب

 را



 عجشملا ماستبالاب ةنجللا هتلباقف نحتمملا بلاطلا ةلزنمب ملع ىلع

 هيف ةنجللا هشقانت نأ ديري ام وه راتخی نأ يلابجلا خیشلا هيلع ضرعو

 يف راتخا مث بلاطلا ريحتف دیحوتلاو قطنملاو لوصالاو هقفلا باوبآ نم
 يف هلأست ةقفرتم راتخا امیف هلأست ةنجللا تذخأف ءهيف بغر ام قلق

 ریسفتلاو هقفلا يف كلذکو دري الف قطنملا يفو «بیجی الف لوصالا

 اًركاذ ةلاقم بتکیل جرخو «رهزالا مولعب ملی مل هنأ هسفنب فرتعا یتح

 اليم دجي مل اذإ هقح نم بوسرلا نآو ءہدیفت نل هذه رهزالا مولع نأ

 .""(نیسح هط فقوم نم هفقوم نيأ ؛اهباعیتسا ىلإ

 اولمعو هيلع اورمآت خویشلا نأ روتکدلا یری مدقت ام لک عمو
(CT). 5 sit : : 

 .'''نوریٹک كلذ يف هديؤيو هطوقس ىلع

 ال ال ال ال ال ال

 ةروس ریسفت يف رودصلا ءافش : هراثآ نمو «لوألا اهدقع يف رهزألا ةلجمب =

 يلابجلا ميهاربإ ةمالعلا رهزألا مالعآ نم :يمويبلا بجر دمحم .د :رظنا .رونلا
 امو ۲۰۱۷ص «م۱۹۹4 لیربآ ھ١٤٢۱ ةنس ةدعقلا يذ ددع رهزألا ةلجم ۔
 .اهدعب

 .١؟5ص ءرکفلا ةيرحو ةسايسلا ةيرح نيب رهزألا :یمویبلا بجر دمحم .د (۱)

 بدألا مالعأ ةلسلس - نیسح هط «زنوج ندسرامو «توكسلا يدمح :عجار (۲)

 .۸ص ء۱۹۸۱ ةيكيرمألا ةعماجلا ءرصاعملا
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 قر

 عطا يري ىج
 یے ورا ےس سکس

oswarat.c 

 ل تب

 ثلاثلا ثحبملا

 "دبع دمحم مامإلاو نيسح هط

 ريكفتلا يف اًددجم رهزألا خویش نم اخیش نوكأ نأ ديرأ تنك)
 يف نيعتسأ هدبع دمحم خيشلاب نورثأتملا ديري ناك ام وحن ىلع ةايحلاو
 يف دجأ امو ةمجرتملا بتكلا يف أرقأ امو ةعماجلا يف عمسأ امہ كلذ

 برعی تاملکلا هذهب (. . .نيفقثملا ثيداحأ نم طقتلأ امو فحصلا

 ناك موي ةيملعلا هتايح علطم يف ركبم تقو يف اهانمت ةينمأ نع هط

 .ةعماجلاو عماجلا ىلإ فلتخي

 لهأ فصو هسفن يف اهنوكتو ةينمألا هذه ةرولب ىلع لمع اممو

 دارأ موي كلذو مامإلا ذاتسألا ءارآ لثامت اهنأب هءارآ هل نيبرقملاو هتيرق

 لغش (ع۱۹۰۵ - ۱۸۵۰) وأ (ه۱۳۲۳ ۔ )۱۲٦١ هدبع دمحم مامإلا ذاتسألا )١(

 ىلع درلاو مالسإلاو «ديحوتلا يف ةلاسر :هراثآ نم رهزألاب سوردلا ءاقلإ

 :يواطهطلا تزع دمحم راشتسملا : عجار .اهريغو ةينارصنلاو مالسإلا « هیدمتنم

 ۰." ریانی ره ۱۶۱۲ ةنس بجر ددع رهزألا ةلجعم «هدبع دمحم مام الا ذاتسالا

 .اهدعب امو ۷۹۱ص

 ء۱۹۹۸ ةنس ةرسألا ةبتكم «باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا «بيدأ :نیسح هط (۲)

 .؟ ۱1ص

٥ 



 هط لوقی ءارالا نم هوفلأي مل امب مههجاوف هيلإ سانلا راظنآ تفل هط

 : كلذ نع

 امم ریثکل هراکناو يبصلا تالاقمب اًعيمج سانلا ءالوه عماست)

 ءایبنالابو مهب لسوتلا همیرحتو «ءایلوالا تامارکب هئازهتساو نوفرعی

 ةرهاقلا ىلإ بهذ دق لضم لاض يبصلا اذه نإ : ضعبل مهضعب لاقو

 داع مث ةدسفملا ةدسافلا هءارآو ةراضلا هدبع دمحم خیشلا تالاقم عمسف

 .(سانلا لضیل ةنيدملا ىلإ اهب

 خیشلا ةلزنم بابسآ سمتلی يكل هطل ةثعاب ةبسنلا هذه تناك

 ةرهش مامالا ذاتسالا هیلا لصو ام ىلإ لوصولل لمعیو هدبع دمحم

 .اًملعو

 ديدجتو ثعب ةكرح رهزألا يف مامإلا ذاتسألا ةكرح تناك دقلو

 :كلذ نع هط لوقي هبلب تذخأو هط راظنأ تتفل

 هدبع دمحم ناكف لاقتنا ةرتف تناك رهزألا ىف اهتيضق ىتلا ةدملا نإ)

 مذي امهالكو بدألا انملعي يفصرملا خيشلاو «ةثيدح قرط ىلع نآرقلا رسفي

 ۳)لولغز يحتفو ةأرملا ريرحتب لوقي "”نيمأ مساق ناكو «ةيرهزألا قرطلا

 )١( مايألا :نيسح هط ۲

 ةنس قوقحلا سناسيل ىلع لصحو م1457 ةنس ةيردنكسإلاب نيمأ مساق دلو )٢(
 دمحمو يناغفألا كراش كانهو نوناقلا ةساردل ةثعب يف اسنرف ىلإ رفاس ء۱

 .ةديدجلا ةأرملاو «ةأرملا ريرحت :هراثآ رهشآ نم «ىقثولا ةورعلا رادصإ یف هديع
 ةماعلا ةئيهلا .ةأرملا ريرحت باتكل نيدلا ءاهب دمحأ ذاتسألا ةمدقم :عجار
 .اهدعب امو ٣ص ۰۱۹۹۳ ةنس ريونتلا ةلسلس «باتكلل

 ميهاربإ نب يحتف دمحأ (م1915 - 1855 ۔ ھ٣٣۱۳ - ۱۲۷۹) لولغز يحتف (6)

 لمعو ةيسنرفلا نقتأ ءابوروأ يف قوقحلا سرد ءرصم ةاضق نم «لولغز
 .۲۲۷/۱ نيفلؤملا مجعم .اهنع ةمجرتلاب

٤٦ 



 ةسايسلا يف ةديدج رییاعمب يدانت ۲«ةدیرجلااو ةميق اّبتک مجرتی

 خیشلا ذیمالت نحن انرعشو رقتسن ال ينهذ بارطضا يف انکف عامتجالاو

 يذلا حالصالا نع شقانتنو ملکتن انکف ةقيتع رهزالا قرط نأ يفصرملا
 ."”(هدبع دمحم خيشلا هب لوقي

 ذاتسالا ناك يتلا ةرتفلا يف رهزالاب هط ةسارد نم مغرلا ىلعو

 الإ هنع ذخألاو هيلإ سولجلا عطتسي مل هنأ الإ رهزألاب سرد مامإلا
 هنع عمسي رهزألا يف الماك اًماع شاع فيك روص دقف «لئالق تارم

 ىلع ؤرج دقف يناثلا ماعلا ناك اذإ ىتح «هاري نأ نود «هءارآ يوريو

 هتارضاحم مامإلا ذاتسألا هيف يقلي يذلا يسابعلا قاورلا باب محتقي نأ

 :هط لوقي بارغلا ىمسي يذلا هسراح بابلا نود نمو

 بارغلا ىدحتأو ةرطاخملا دشأ رطاخأ ءاسم تاذ انآ اذإو)

 ذخأيو خيشلا لبقيو ةقلحلا فارطأ نم فرط يف سلجأو بابلا محتقأو
 ديدش تقولا اذه يف تنك دقل دهشأو «سردلا يف ادبي مث هناكم

 اهتسسحأ ام ةدعر هلك ريغصلا یمسج ىف يرجت لوهذلاو بارطضالا

 ؛بذعلا مالكلا اذه ولتي ولحلا توصلا اذه تعمس اذإ ىتح «لبق نم

 :يسفن كلمأ مل ةمحرو نانح يفو عوشخو ءوده يف هولتيو «هللا مالك

 هلك يلقع هحنمأف خيشلا ىلإ بوثأ مث ءامهفكفكأف ناردحنت ناتعمد اذإو

 هيف الإ ركفأ ال مث سانلا قرفتيو ضهني ىتح هل عمسأو ءهلك يبلقو

 ةدحولا ذبنل وعدت تناكو ديسلا ىفطل دمحأ اهردصي ناك ةفيحص ةديرجلا (۱)

 ءاقتلالا ىلإ وعدت تناكو «نييرصملل رصم مساب يموق راعش عفرتو ةيمالسإلا
 .لحارملا بولسأ لوبقو رامعتسالا عم نواعتلاو قيرطلا فصتنم يف برغلاب
 .10ص «مالسالا ءوض يف هركفو هتايح نيسح هط .يدنجلا رونأ :عجار

 ۲6 ۰۲۳ص «يديلقتلا عمتجملا لاوزو نيسح هط :فرش زيزعلادبع .د (۲)
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 هللا تدهاع دقو فرصنآ مث ءراهنلا ضايب هيف الا رکفآ الو ليللا داوس

 ءيش ىلإ هنع فرصنأ 3 اًسرد هب لدعأ ال خيشلا سرد مزلأ نأ ىلع

 ميلعتلاب ذاتسألا دهع رخآ ناسردلا ناذه نوكي نأ ديري هللا نكلو هريغ

 ."”(ءاتفإلا راد ىلإ لوحتو ةرادإلا سلجم نم لاقتسا دقف رهزألا يف

 ؟مامإلا ناتسألاب هط رثات له

 راكفألا ىلع ترطيس دق رهزألا ىف ةيديدجتلا ةكرحلا تناك

 يذلا تقولا كلذ يف هدبع دمحم خيشلا لعفب هجراخو رهزألا لخاد

 . "'رهزألا ىلإ نيسح هط هيف بستنا

 ءاّيتقو اًرثأت دعي ب مامإلا ذاتسألاب هط رثأت ناب لوقلا عيطتسن اننکلو

 ذاتسألا بتك نم اًريثك هط أرق دقلو ءهجهانمو هلاوقأبو هب بجعأ دقف

 ةيرصملا ةعماجلا ىلإ فلتخا نيح امأ «رهزألاب بلطلا ةرتف يف مامإلا

 ةقباسلا هتينمأ نع بغر نيقرشتسملا نم بناجألا ةذتاسألا نع ىقلتو

 : لاق امنإو مامإلا ذاتسألاک اًددجم اخیش نوکی نأ يف

 هخویشو هسورد نم اًروفنو رهزألا نع اًفارصنا دشأ انأو تحبصأ)

 يتلا دالبلا هذه نم دلب ىلإ رحبلا ربعأو رصم رجهأ نأ ىلع اًصرحو
 عيمج نم ةايحلا اهيف ريغتتو يقارلا بدألاو عساولا ملعلا اهيف بلطي
 .۳(هوجولا

 هط) باتک نمض ثحب ؛نیسح هط ةايح نم ةلوهجم تاحفص :یيدنجلا رونآ (۱)
 .فرصتب 05 ۰۵۵ص الهلا راد (هرصع باتک هفرعی امك نيسح

 هط روتکدلا بدأ يف نیدلا لجر ةيصخش :قلاخلا دبع دومحم قلاخلا دبع (۲)

 بادالا ةيلك «نیسح هط یرکذ يف نماثلا رمتوملا ىلإ مدقم ثحب «نیسح

 .هص ۰2۱۹۸۲ ةنس رياني ءاينملا ةعماج

 .٤٦ص «قباس مجرم ؛بیدآ :نیسح هط (۳)
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 ىف دیدحتلابو یعماجلا سیردتلاب لمعو ابوروآ نم داع امدنعو

 مامالا ذاتسالا یرکذب لافتحالل نودعی نوفقثملا ناك ۱۹۲۲ ةنس ویلوی

 : هل وقب كلذ للعيو ةبسانملا هذه ىف ةملك ىقلي الآ) هط ررقيف

 هنكل ةيمهألا ميظع اًددجم هيف ىرأ يننإ «اذحآ يضرت ال يراكفأف

 ملعلاو قفتت اهلعجي يكل لمتحت امم رثكأ مالسإلا صوصن لّمح

 .؟(ثیدحلا

 ریثک راشآ دقلو «ةليلق ةبسنب هنکل مئاق مامالا ذاتسالاب هط رثأتف

 لوآ هنودعی هط يف نیلاغلا ضعب نکل «رثأتلا اذه ىلإ نیثحابلا نم

 حالص ذاتساالا لوقی اهب ةيلقعلا ةوحصلا دئارو «رصم يف ينالقع

 ةردقلا هذه كلمي رصم خيرات يف ركفم لوآ ناك هلعل) :*"یسیع

 شاع "”يواطهطلاف ءعافدلا فقاوم زواجت ىلعو يدحتلا ىلع ةقئافلا

 ليمأ ناك ديسلا ىفطلو لقعاللا ةيامح ىتح لقعلا رشني ةيركفلا هتايح

 اًققوم امھتینالقع تناک ناذللا هدبع دمحمو ”٠ یناغفألاو دصقلا ىلإ

 ؛ت .ب  ربوتكأ بتك ةلسلس  فراعملا راد .كعم :نيسح هط نازوس )١(
 . ٤٤ص

 ةرازو لاح ناسل ةرهاقلا ةفيحص ريرحت اّیلاح سأري :رصاعم بتاك ىسيع حالص (۲)

 .انددهت ىتلا ةثراكلا رکسعو نوفقثم : هتافلؤم نم ةيرصملا ةفاقثلا

 اطهط ديلاوم نم (م۱۸۷۳ - ۱۸۰۱ ۰۱۲۹۰ )١5١5  يواطهطلا عفار ةعافر ()

 ىلإ رفاس «فراعملاو مولعلا نم ريثك يف أرقو رهزألاب سرد «رصم دیعصب

 صيخلت يف زیربالا صيخلت :هراثآ نم .نونفو مولع نم مهيدل امہ رهبناو اسنرف
 نيب :باهولا دبع دمحم ىلع .د : عجار . نینبلاو تانبلل نيمألا دشرملا «زيراب

 هتس ۱ ط .رشنلل یباکر راد .ددصح ةرارمو داقحأ ةوارض برغلاو مالسإلا

 .اهدعب امو ۱۲۵ص ۱۹۹ /ه 1

 ىلإ مث رصم ىلإ مث دنهلا ىلإ ناغفألا دالب كرت ھ١٥۱۲ دیلاوم نم يناغفالا )٤(
 = :عجار .م۱۸۹۷ يفوت ؛سیراب يف یقثولا ةورعلا ةلجم ردصآ «ةناتسألا

۹ 



 دقل .نیسح هط هلعف ام اولعفی مل ءرخالا بناجلا نم هوذختا اّیعافد

 ءامتنا مهعجشآ عطقلاب ناك هنکلو هيف كش ال ءيش اذه اًعيمج هيف اورثآ

 .(هنع اًعافدو هركفل

 ةميزهلا  اهباحصأ ىدل  اهثعاب هط يف ةيلاغلا ةرظنلا هذهو

 اهبابسأب ذخألا ىلإ دعب اميف هط اعد يتلاو ةيبرغلا ةراضحلا مامآ ةيسفنلا

 قوط اهوآرو نوريثكلا اهل باجتسا يتلا ةوعدلا كلت ءاهيف نابوذلاو

 برعلا هب ينم يتلا فاعضتسالاو نهولا ةلاح نم جورخلل ةاجنلا

 .ةريخألا مهروصع يف نوملسملاو

 ات ال ال ال ال ال

 ةبتكم - باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءیناغفألا نيدلا لامج - ىفنح نسح .د =
 .۲۱ص ء۱۹۹۹ ةرسألا

 ۸۱۹۸۷ ةنس ١ط يلوبدم ةبتکم .انددهت يتلا ةثراکلا : یسیع حالص ()

 ۰۱8۹ ۰۱۸ص



 خقر

 یں اظ ےس" ںی
 یی ور > ےدد ےک سکس

 عبارلا تحبملا

 ةدیرجلا ةسردمو نيسح هط

 بزح يف رکفم سر ربکآ دیسلا يفطل دمحأب نیسح هط لصتا

 - يرشبلا میلس خیشلا  رهزألا خيش عم فالخلا رثإ ىلع كاذنآ ةمالا

 يفطل دمحأ اهریرحت ساری ناك يتلا ۔ (ةدیرجلا) رقم ىلإ بهذ نيح

 ديسلا يفطل نكلو ءرهزألا خيش هيف مجاهي لاقمب اهيلإ عفدیل  ديسلا
 .رهزألا ةخيشم نيبو هنيب دسف ام حالصإل طسوتو همزع نع هانثأ

 هيلع ددرتي لعجو «ةدیرجلا» ريدمب ىتفلا لصتا تقولا كلذ ذنمو)

 .موي لك هيف هاقلي ناك تقو ءاج ىتح

 نأ وهو هانمت املاط ءيشب ىتفلا رفظ ةديرجلا ريدم بتكم يفو

 ةئيب نم لصتا هنكلو (!!) مئامعلا ةئيب مثس نأ دعب شيبارطلا ةئيبب لصتي

 ىف لاحلا طسوتم ريقف وهو ناكو «ءارث اهارثأو ةلزنم اهاقرأب شيبارطلا

 اميف ركفي نأ كلذ هل حاتأف .ةرهاقلا يف ماقأ اذإ اًدج لاحلا ئيس «هترسآ

 .(نیسئابلا ءارقفلاو نيفرتملا ءاينغألا نيب ةلئاحلا قورفلا هذه نم نوكي

 هجمانربب ةعانق نع ةمألا بزحب نيسح هط لاصتا نكي ملو

 ۸۶۲ مايألا :نیسح هط (۱)

 ١ه



 يفو «مهعم نواعتلاو زیلجنالا ةنداهم ىلإ لیمی ناك يذلا يسايسلا

 زمرلا ةباثمب اوناک نیذلا - كارتالا عم طابترا يال عطاقلا ضفرلا لباقملا

 لثمت اًيصخش اطابترا ةمألا بزحب هطابترا ناك امنا - ةيمالسالا ةدحولل

 ."دیسلا يفطل دمحأ صخشب هراهبناو هط ةعانق يف

 يف رصم يف ةيبرغ ةفاقث فقثم لقع رثکآ دیسلا يفطل ناك دقل)

 ةيبرغلا ةفاقثلاب اًعنتقم رصم ىلإ داعو ابوروآ يف ملعت دقل . .نيحلا كلذ

 دارأ ىرحألاب وأ . .رصم ىلإ ةفاقثلا هذه لقني نأ دارأو اًقيمع اعانتقا

 ملعلا يف ةديدجلا اهتفاقث يف ةيرصع ةيبرغ ةهجو ةهجتم رصم لعجي نأ
 . عامتجالاو ةسايسلاو

 ررحتملا يركفلا رايتلا يفو ديسلا يفطل يف نيسح هط دجوو

 .هركفل امامت ةمئالم ةئیب ديسلا يفطل هقلخ يذلا (!1)
 هط بلق ىلإ ةبيرقلا ءارآلا ىه ديسلا ىفطل ءارآ تناك دقلو

 ذخألاو ةلودلا نع نيدلا لصفب يداني ناك دقلف ...هلقعو نيسح

 اهروفسو ةأرملا ريرحتب يداني ناكو ءةیرصعلا ةيندملا ةلودلا ةركفب

 .ةأرملا ريرحت ىلإ ةوعدلا يف نبتكي نك يئاللا تابتاكلا ىنبتيو
 نمو )ةفطاعلاب هناميإ نم رثكأ لقعلاب اثموم ديسلا يفطل ناك ةياهنلا

 .۳ةیبذاج ةمالا بزح يفقثم نم هعم نمو دیسلا يفطل يف دجو انه

 ىلع ةلسلس .راصنالا راد .ثیدحلا بدألا خيرات يف ناتبوذکآ :يدنجلا رونآ (۱)

 .فرصتب اهدعب امو ۲۹ص ۰٩ مقر ددع ةيمالسالا ةلاصألا قیرط

 هميق ىلإ ةوعدلاو مالسإلاب م ارتلالا فصو ىلع نيرصاعملا تاتکلا صضعب بأد ۲)

 ریثک هيف كلسم وهو هنأش نم اطحو هردق نم ائیوهت لقعلا ةلباقم يف ةفطاعلاب

 .لالضلاو ثبخلا نم

 امك نیسح هطا باتک مض ثحب «ةيسايسلا بازحألاو نیسح هط : شاقنلا ءاجر (۳)

 .فرصتب ۱۹۷۲ _ ۱۹۲ص  ؟هرصع باتک هفرعی

۰ 



 هنأ یتح دیسلا يفطلب هراهبنا نع عضوم نم رثکآ يف هط ربع دقو
 .«هلقعو ىتفلا بلقب رثأتسا) : هلوقب هسفن يف هریثأت نع ربع

 اهب رثعن نأ نکمی هتالاقمو دیسلا يفطل راکفآ نم ددع ةعجارمبو

 جهنم يف) ةعباتتملا هتالاقمو نيسح هط راكفأ ىف ةحضاو ءادصأ ىلع

 بزحل همامضنا ءارو كش نود اذه ناك دقو (ةيسيئرلا هتالوحتو هريكفت

 .؟۳)ةمالا

 ذاتسالا ثیداحآ تناک» :دیسلا یفطل لضفب افرتعم هط لوقیو

 نم لابب هل رطخت نكت مل ةفرعملاو ملعلا نم اًباوبأ یتفلل حتفت هيرئازو

 وأ بيرق نم اهب هلاصتا نع الضف اهدوجو ردقی نكي ملو لبق
۳( 

 . " (دیعب

 يف هل رشن نيح سانلل هرهظآو نیسح هط دیسلا يفطل ینبت دقل

 ءارآ ىلإ ههجوی ناکف ةيبرغلا ةفاقثلاب هارغآ يذلا وهو «ةدیرجلا»
 8 ےہ 8 . . : )£(

 ةيسنرفلا ملعت ىلإ ههجويو برغلا يركفم نم هريغو ۰" ریتلوف
 .؟ةیرصملا ةعماجلاب قاحتلالاو

 دعب هبحاص لب دحلا اذه دنع هطل دیسلا يفطل معد فقي ملو

 ۰۱۰/۳ مايألا : نیسح هط (۱)

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .رصم يف ةطلسلاو نیسح هط :ينغلا دبع یفطصم .د (۷)

 ۰۲۵ص ۰۱۹۹۷ باتکلل

 ۳ مايألا :نيسح هط (۳)

 ةمالس :عجار .م۱۷۷۸ ةنس تامو ۱٦۹١ ةنس دلو يسنرف بتاکو كلم ریتلوف (8)

 ةلسلس «باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .خیراتلا يف اهلاطبآو رکفلا ةيرح :یسوم

 ۰۱۵۸/۲ ۰2۱۹۹۷ ریوتتلا

 .۳۹ص «يديلقتلا عمتجملا لاوزو نیسح هط : فرش زیزعلادبع .د )٥(

2۳ 



 رارقإ يف لضفلا بحاص يفطل ناك دقلف .دیسلا يفطل يفوت یتح كلذ

 نودلخ نبا ةفسلف» اهعوضوم ناك يتلاو هاروتکدلل هط ةلاسر ةشقانم

 لئاسر ىلع اًبيقر اهسفن تماقآ ةيرصملا ةعماجلا تناك ذإ) «ةیعامتجالا

 ةيبنجالا تاعماجلا ىلإ مهلئاسر اومدقی الآ ادهع مهیلع تذخأو اهبالط

 اهنذآتسا املف ءاهرقتو لئاسرلا أرقت نأ دعب كلذ يف يه مهل نذأت یتح

 اهلاحأ ةلاسرلا نم ةخسن ةعماجلا ىلإ لسرأو هتلاسر ميدقت يف ىتفلا

 اهنع يضرو اهأرقف ديسلا يفطل دمحأ ذاتسألا ىلإ ةرادإلا سلجم

 .(نوبروسلا ىلإ اهميدقت يف ةعماجلا تنذأو

 لعجي ديسلا يفطل ناكف يعماجلا لمعلا يف اعم اكراشتو ارزات مث

 ةيامح ههاجب یحضی ناك هنأ ىتح .نیسح هطل ةيقاو اًعرد هسفن نم

 ريدم بصنم نم هتلاقتسا ميدقت ىلع مدقأ دقلف «هل ةياعرو هذيملتل

 ةرازو ىلإ بادآلا ةيلك ةدامع نم نيسح هط روتكدلا لقُث نيح ةعماجلا
 .فراعملا

 :فراعملا ريزو ىلإ اههجو يتلا هتلاقتسا ةيادب يف بتك دقلو

 هط روتكدلا لقنل تفسأ ينأ مكيلاعم رابخإب فرشتأ ريزولا یدیس)

 ال ذاتسألا اذه نأل ؛فراعملا ةرازو ىلإ بادآلا ةيلك ديمع نيسح

 سوردلا ةهج نم ال ءلقألا ىلع نآلا ضوعي نأ ملعأ اميف عاطتسي

 روهمجلل ةماعلا هتارضاحمو «يبرعلا بدألا يف ةبلطلا ىلع اهيقلي يتلا

 يبدألا ثحبلا حور اهيف ثبو هلوح اهقلخ يتلا ةئيبلا هذه ةهج نم الو

 ."”(هقئارط ىلإ ىدهو

 )١( مايألا :نيسح هط ۱۲۳/۳.

 ) )۷ةرسألا ةبتكم .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .يتايح ةصق :ديسلا يفطل دمحأ

o4 



 لمعلا يف ةديدج تاوطخ اققحي نأ اعاطتسا ةرزاوملا هذهبو

 ةساردلل تايتفلا مامأ بابلا حتف يف لضفلا امهل ناك دقلف يعماجلا

 .ةیعماجلا

 ال ال ال ال ال ال

 )١( ص «كعم :نیسح هط نازوس ۰۱۱۱ ۰۱۱۲

 تر
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 جی جريت یج
 یی ورا چد سکس

COMعدم ھے ے٤٤  

 ل تل

 سماخلا تحبملا

 ةميدقلا ةيرصملا ةعماجلاو نيسح هط

 ىفطل هذاتسأ نم هيجوتب ةيرصملا ةعماجلا ىلإ نيسح هط هجوت

 ةينامثلا ةبارق رهزألاب ىضمأ نأ دعبو "771408 ماع يف كلذو .''”ديسلا

 ةعماجلا ترثأتسا یتح ةيرصملا ةعماجلا همادقأ تأطو نإ امو ء"'ماوعأ

 ةئيبب لصتي وه اذإو .ادیدج اًمعط ةايحلل دجي وه اذإف) هبلو هبلق ىلع
 (*6رهزالا يف هتذتاسأ نيبو مهنيب ةنزاوملا ىلإ ليبس ال ةذتاسأبو ةديدج

 .هسفنب وه ربع امك
 لثمت ةئيب نم ًالاقتنا ةيرصملا ةعماجلا ىلإ هفالتخا هط ربتعا دقل

 دقف) رحلا ركفلاو ةديدجلا مولعلا لثمت ةئيب ىلإ ظفاحملا ركفلاو ميدقلا

 نم هريغ اهاري ناك امك الصتم اًديع ةعماجلا ىف هتايح ىري ناك

 ةذللا ناولأ هيف فلتخت اذیع هيلإ سايقلاب تناك اهنكلو نييرصملا

 ىف ةقلقملا ةقيضلا كلت هتئيب نم هجرخت تناك «لمألاو اضرلاو ةطبغلاو

 )١( «كعم :نيسح هط نازوس ص۱۱١ء ۰۱۱۲

 .۳۹ص «يديلقتلا عمتجملا لاوزو نيسح هط :فرش زيزعلا دبع (۲)

 .۲۲ ص مالسالا ءوض يف هرکفو هتایح نیسح هط :يدنجلا رونآ (۲)

 .۱۸۲ ۰۱۸۱/۲ مایألا :نیسح هط )٤(

 هك



 دح ال ةعساو یرخآ ةئيب ىلإ زیمامجلا برد وأ اطع شوح يفو رهزالا
 نيح قلطلا ءاوهلا نم هيتئر المي نأ هل حیتت تناك يهف (!!) اهتعسل

 قلطلا ملعلا نم هلقع ألمي نآو ءاهنم دوعی نيحو ةعماجلا ىلإ یعسی

 نم نوقلی اوناک امیف نییرهزآلا ةذتاسألا جرحت هديقي ال يذلا

 اًقلخ هسفن قلخی اًملع كلذك هل حيتت ةئيبلا هذه تناکو ء(!!)سوردلا

 امنإو (!!) ديحوتلاب الو قطنملاب الو هقفلاب الو وحنلاب لصتي ال اڈیدج

 .""”(مايألا نم موي يف اهفرعيس هنأ ردقي

 ةعماجلاب هناتتفاو رهزآلاب هقيض نع هط ربع ولغلا يف قارغإلا اذهب
 ءاوه ةعماجلا ءايحأ ىف ثعبنملا ءا وهلا لعي رم امك هنأ ىتح ةيرصملا

 !!ةقيتعلا رهزألا ءايحأ ىف هدجي ال اّیقن

 ولراک :مهنم "۳«هاوهب اورثأتساو هرمآ هيلع اوكلم» نيقرشتسملا نم

 رعشلاو بدألا خيرات سردی ناك يذلا يلاطيإلا قرشتسملا "ونيلان

 خيراتو ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات سّردُی ناك يذلا '؟'انالتنسو يومألا

 .فرصتب ۲۳ ۰۳۲/۳ مایألا :نيسح هط (۱)
 ۳۹/۳ قباسلا عجرملا (۷)

 دنع كلفلاو ایفارغجلاب ملعلا ريزغ ناك «ریبک يلاطيا قرشتسم ونیلان ولراک (۳)
 (م۱۹۱۲ - ۱۹۰۹) تاونس ثالث ةميدقلا ةيرصملا ةعماجلا يف سّردو برعلا

 ثاحبآو تافلوم هلو هناجل مظعم يف كرتشاو ةيبرعلا ةغللا عمجمب اوضع نيع
 .45ص ءہرصع مالعآ نع ثدحتی نیسح هط : مجار .ةديدع

 یکلاملا بهذملا ةصاخيو يمالسإلا هقفلا ةساردب متها «يلاطيإ قرشتسم انالتنس )4(

 ةيلهألا ةعماجلا يف ةيمالسإلا ةفسلفلا سّردو «ةيلاطيإلا ىلإ هبتک ضعب مجرتو

 «هرصع مالعآ نع ثدحتپ نيسح هط : : عجار .ةسيفن تارضاحم اهيف هلو

 11ص
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 ةعماجلاب سیردتلاب نولمعی اوناک نمم مهریغو «""ةصاخ ةمجرتل
 ذاتسالا نيب ةيداع ةلص درجم ةتاسالا ءالوهب هلاصتا نكي ملو ةيرصملا

 هتذتاسأب لصتاو) :هسفن نع هلوقب ةلصلا هذه هط فصو امنا هذیملتو

 قفرلاو بحلاب هرثآ دق مهلکو «هفرع مهلکف ائیتم ًالاصتا كئلوآ
 هقدنف يف هروزی نأ ىلإ هاعدو هسفن نم هاندآ دق مهلکو ؛ فطعلاو
 یم عمسيو هل لوقي نأ بحأو

 ناک» لب تقولا كلذ يف رهزألاب هتلص عطق دق هط نكي ملو

 يفو "”اًيسمم ةعماجلا سورد ىلإو اًحبصم رهزألا سورد ىلإ فلتخي

 نم هتذتاسأ نم ذاتسأ رهزألا ىلإ هفالتخا يف هقفاري ناك نايحألا ضعب

 رهزألا ىلإ انالتنس بحص هنأ ىلإ هتاركذم يف راشأ دقو) نيقرشتسملا

 رسفي ناكو یرشبل رشبلا میلس خيشلا هيقلي ناك ريسفتلا يف اًسرد هعم رضحف

 مع حر ا رٹ سرکل 2 لنت اتا لول :ىلاعت هللا لوق

 ما اتم نآ لإ اڑی واک اک البق یش لک
 عی"

 باجأف اقلطم ةيربج هذه :ًالئاق خیشلا ريسفت ات ىلع هط ضرتعاف

 رک هنم اًبلاط هط فتك ىلع هدي انالتتس عضو كلانه

 نم ةفئاط سیردعل ةيرصملا ةعماجلاب هط باجعإ نكي ملو
 مهل ناك نییرصم ةذتاسآ نم اهیف دجو امل لب بسحف اهب نیقرشتسملا

 .۳۵ ۰۳6/۳ مایأالا : نیسح هط (۱)

 ۰۱۸۱/۲ قباسلا مجرملا (۳)

 ۰۱۱۱ :ةيآلا «ماعنألا ةروس (8)

 : نیسح هط ؛ ۲۱ ص «مالسإلا ءوض يف هركفو هتايح نيسح هط : يدنجلا رونأ )هر

 ۳/۳ مایالا

۸ 



 همهفو اهب هروعشو ةايحلاب هملع اوددج مهنأل) هسفن يف ریبک رثآ
 اوحاتآو همايأ لبقتسم ىلإ هترظن اوریغو اعم اهدیدجو اهمیدقل
 يذلا ریثکلا ملعلا اذه مامآ تبثتو یوقت نأ ةيبرعلا ةيرصملا هتیصخشل

 یتفلا اذه لّوحُی نآب اًريدج ناك يذلاو (!!) نوقرشتسملا هب يتأي ناك

 نييرصملا هتذتاسأ نكلو «ءانفا يبوروألا ملعلا يف هينفي اًريطخ الیوحت

 ةصلاخلا ةيقرشلا ةفاقثلا نم ديدش نكر ىلإ يوأي نأ هل اوحاتآ ءالؤه
 برغلاو قرشلا ملع نم ًالدتعم ائالتئا فلتأي نأ هجازمل اوحاتأو

 هتذتاسأ ميقي هنأ دجي ةرتفلا كلت نع هط هبتك امل علاطملاو ؟۱)(اّعیمج

 نع هثیدح يف امك هنأشل اًعفار مهنم ضعبلا ىلع اًينثم نییرصملا نم

 ۳"تفأر لیعامساو ةيمالسالا ةراضحلا ذاتسآ "”يكز دمحآ ذاتسألا

 سردی ناك يذلا ”فصان ينفح ذاتسألا اذکو ایفارغجلا ملع ذاتسأ

 .يبرعلا بدألا

 ۳۷/۳ مایالا :نیسح هط (۱)

 ملاع «ةبورعلا خیشب بقل (م۱۹۳6 - ۱۸۲۷ - ھ٣٣۱۳ - ۱۲۸۶) یکز دمحأ (۲)

 فقو «نیقرشتسملل تارمتوم ةثالث رضح « رصمب ماقآ ۰ ىبرغم لصأ نم « بيدأ

 نيفلؤملا مجعم .ةيرصملا بتكلا راد يف تلعجف هتافو دعب ةمألا ىلع هتبتكم
 ء۸۱

 بوعشلا ملع ذاتسآ وهو (م۱۹۱۱ ۔ ھ۱۳۲۹ لبق اّیح ناك) تفأر ليعامسإ (۳)

 ةرهاقلاب عبط نادلبلا طیطخت يف نایبتلا :هراثآ نم .ةميدقلا ةيرصملا ةعماجلاب

 .۳۱/۱ نیفلژملا مجعم ..ھ۱۳۲۹ ةنس

 رهزالاب ملعت (م۱۸۵۲ - ھ۱۲۷۲) ةنس دلو رعاشو بيدأو صاق :فصان ينفح )٤(
 ةرازوب ةيبرعلا ةغلل لوآ اشتفم اًريخأ نيعو ءاضقلا مث میلعتلا بصانم يف بلقتو

 مالعآ نع ثدحتی نیسح هط .(م۱۹۱۹ ةنس - ھ۱۳۳۸) ةنس يفوت فراعملا
 .؟ 1ص « ه رصع

۹ 



 نیقرشتسملاب هیزاوی مهدحآ ىلع ينثي ناك نيحف مهملعو نیفرشتسملا

 نم هذاتسأ ىلع الضف - نیقرشتسملا ينعي ۔ مهدحأل ري مل هنإ :الئاق

 .نییرصملا

 هنأ ذإ نییرصملا نم هیملعم ضعب نأش نم طحب لباقملا يفو
 مث ظفللاب بلخي يذلا ةقيقرلا ةفاقثلاو لحضلا ملعلا اذ) مهیف ىري

 نع هثیدح ىف امك '''(لاب وذ ءیش بالخلا هظفل ءارو نوکی ال

 يف كلذکو يبرعلا بدألا سّردي ناك يذلا ۳يدهملا دمحم خيشلا

 ةفسلفلا سردی ناك يذلا "”يرهوج يواطنط خيشلا نع هثيدح

 الو نيقرشتسملا نم ةذتاسألا ملعب مهملع نراقي ال ءالؤهف ةيمالسإلا
 ل موقي

 نيسح هط كلسم نم ةشهدلاو بجعلا نم ءيش هذخأي ثحابلاو

 رقوملا ثيدح الإ نيقرشتسملا نم هتذتاسأ نع ثدحتي مل هنأ ذإ

 ريكفتلا قئارط نم مهدنع امو ملع نم مهيدل امب ذوخأملا ؛لجملا

 حيحص مهيف سيل ةدحاو ةعبط اوعبط نيقرشتسملا نأكو .هجهانمو

 .۳۷/۳ مايألا :نيسح هط (۱)
 ةظفاحم یرق ىدحإ يف (م۱۸۱۸ - ھ١۱۲۸) ةنس يدهملا دمحم خیشلا دلو (۲)

 اًيتاك ناك «هدبع دمحم خيشلا ىلع ذملتتو مولعلا رادو رهزالاب ملعت «ةيقرشلا
 هط .م19754 ۔ ھ١٣۱۳ ةنس يفوت .هثيدح يف ىحصفلا رثؤي بولسالا يلاع

 ۸۵ ص هرصع مالعأ نع ثدحتي نيسح

 ؛بیدآ ؛میکح «ملاع (ء۱۹۳۹ - ۱۸۷۰ ۔ ھ۹٣۱۳ - ۱۲۸۷) يرهوج يواطنط (۳)

 سرد «ةيقرشلا ةيريدم لامعآ نم يزاجح هللا ضوع رفک يف دلو ؛رسفم
 نم ةميدقلا ةيرصملا ةعماجلا يف تارضاحم ىقلأو مولعلا رادب جرختو ءرهزألاب
 ءامکحلاو ةمکحلاو «ميركلا نآرقلا ریسفت يف رهاوجلا :ةریثکلا هتافلوم

 .۱۵/۲ نیفلوملا مجعم .اهریغو ةيبرعلا یقیسوملا

 )٤( مايألا : نیسح هط ۳۷/۳ - 1۳.

۰ 



 !!ءایوقآ حاحص مهلك امنا فیعضو يوق وأ میقسو

 رثألا هل ناکو نیسح هط هب ماه يذلا لجرلا كلذ '''يرعملا ءالعلا يبأ

 ."«امهفورظ هباشتل !رظن» هسفن ىف ریبکلا

 مهفلا لك هتایح مهفو هتلوفط ذنم ءالعلا يبآ عم هط شاع دقل

 اًمئاد هركذ نم رثكي ناكو ۳ )هسفن ءالعلا ابا هتابح يف ىري ناك دقل

 لجر هنأ» هتملك ركذيو نيرصبملا نم هريغ ةدعاسم ىلإ جاتحي امدنع

 نم ريثك يف هقفاويو ءالعلا ابأ هباشي هط ناك لب '*”هريغب عيطتسم

 هنإ :لاق نيح ءالعلا يبأ ةملك يف هسفن ىري ناك» ذإ تافصلاو لالخلا

 ."(ةزيرغلا یشحو ةدالولا ىسنإ

 ىركذ» :ناونعب باتك ىف ءالعلا ىبأ نع هط ةلاسر تجرخ دقلو

 يف م۱۹۱۵ - ھ١۱۳۳ ةنس رصمب ظعاولا عباطمب تعبطو «ءالعلا يبأ

 ."تاحفص ٠

 ءاضعأ دحأ مدق ثيح هيحاص لوح ةجض باتکلا اذه راثأ دقو

 نم نيسح هط نامرحب هيف اًبلاطم ةيعمجلا يف الاؤس ةيعيرشتلا ةيعمجلا

 دلو فورعم يبرع رعاش «يرعملا ناميلس نب هللادبع نب دمحأ وه :ءالعلا وبأ )١(
 دنزلا طقس :هراثآ نم .ه٩8 ةنس يفوتو «نامعنلا ةرعم يف ھ٣٣٦۳ ةنس

 .اهدعب امو ۳۷۹/۱ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد : عجار .تايموزللاو

 ةرخالا یدامج ۱۰ يف ةرداصلا ۳۷۹ ددعلا ةیبرع قافآ ةديرج :ةحیمق رباج .د (۲)

 ۰۱۱ص ۰۵۱۹۹۸ ةنس ربوتکآ ه۱۱۹ ةنس

 ۰۲۱/۱ مایألا : نیسح هط (۳)

 )٤( مايألا : نیسح هط ۱۰/۳
 )٥( قباسلا عجرملا ۰۱۰/۳

 ۰۷ص «ت .ب .هراكفأو هراثآ نیسح هط :نیدلا يقت دیسلا .د )٦(

۱ 



 .رفکو داحلا هيف اًباتك فلآ هنأل ؛ نییعماجلا قوقح

 نم ءالعلا یبآ ءارآ نم ریثکلا ىنبت دق باتکلا اذه ىف هط ناکو

 ةلاسرلا هذه يف هنأ امك «*" ةرتاوتملا رابخألا يف كکشتلاو لقعلاب ةقثلا

 اًنموم ناك دقلف ةيمتحلاو ةيربجلا نم قلطم ماظنب ءيش لك ديقي داكي»

 نيسح هط لصف يف اياضقلا هذه لوانتن انلعلو "۳ يخيراتلا ربجلاب

 «ناعتسملا هللاو .ةيمالسإلا ةديقعلاو

 ات ال ال ال اد ال

 5 ۰۳۲ ص « قیاسلا عجرملا )۱(

 امك نیسح هط) باتک نمض ثحب ءاّركفم نیسح هط :ملاعلا نيمأ دومحم (؟)

1۲ 



 قر

 جر ان ےس ںس
 یعوره) خد سکس

COMيبدي ۲۲۱۰۲ كامب 2 ۲21  

 س
 ابوروآ ىلإ هتلحرو نیسح هط

 ةلحرم يف وهو هط لایخ بعادی اًرطاخ ابوروآ ىلإ رفسلا ناك
 ةيبرغلا ةفاقثلاب هلاصتا هسفن يف هريثي ناكو ءةعماجلاو رهزألاب بلطلا

 نيقرشتسملا نم هتذتاسأل عمسيف ةيرصملا ةعماجلا دصقي ناك نيح

 ةمجرتملا بتكلا ىلع زكرت تناك يتلا ةيفيصلا هتاءارق كلذ ىلإ فاضي

 مجرت ام نوؤرقيف) نيشبرطملا مهامس نمم هنارقأ عم عمتجي ناك دقف

 ةيزيلجنالا نع مجرتي "”يعابسلا ناك امو ةيسنرفلا نع ۲" لولغز يحتف
 رشني ناك امو «تالاقم نم لالهلا يف بتكي "”ناديز يجروج ناك امو

 .؟ ص يف هب فيرعتلا قبس :لولغز يحتف )۱(

 دبع نب دمحم نب دمحم (م۱۹۳۱ ۔ ..../ه۱۳۵۰ )....  يعابسلا دمحم )٢)

 نم ءاهب يفوتو رصمب دلو «ةيزيلجنإلا نع نيمجرتملا نم « يعابسلا باهولا

 ۳ نیفلوملا مجحم .تارکذمو تالاقم ًامهالک و روصلاو «رمسلا : هراثآ

 يفاحص خرؤم (م١۱۹۱ - ۱۸۱۱ - ھ۱۳۳۲ - ۱۲۷۸) نادیز يجروج (۳)

 ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات :هراثآ نم «مولعلا ضعب يف كراشم يوغل يصصق

 : نیفلوملا مجعم .ءازجآ ةسمخ يف يمالسالا ندمتلا خيرات ءءازجأ ةعبرآ يف

۸۰۱/۱ 

۳ 



 .(ةراضحلاو بدألا خيرات بتک نم فلؤي ناك امو صصق نم

 ًارقف ةيبيرخت تالاقم نم هورشن امو نییناملعلا راثآ عباتی ناك امک)

 ,"”ليمش يلبشل أرقي امك فطتقملا يف ""فورص بوقعی تالاقم
 . ۳ (*)نوطنآ حرفو

 زیزعلا دبع خیشلاو .دیسلا يفطلب هلاصتا قبس ام ىلإ فاضي

 شیواج

 هسفن يف هنّسحو ابوروآ ىلإ رفسلا يف هط بعر يذلا ريخألا اذه

 رفسلا لعج امم "هيلإ هجوتیو هدصقی دلبک دیدحتلاب اسنرف هل صصخو

 )١( مایألا : نیسح هط ۰۱۷۵/۲ ۰۱۷۲

 فورص الوقن نب بوقعي (م۱۹۲۷ - ۱۸۵۲/۸۱۳۱ - )۱۲٦۸ فورص بوقعی (۲)

 ؛بتاک «بيدأ ءيكلف .يضاير ؛میکح «تبنملا يومحلا .لصالا يقشمدلا

 ةديرج رادصإ يف كراشو .فطتقملا ةلجم أشنأ .مولعلا نم ریثک يف كراشم

 ۰۱۳۱/4 نیفلوملا مجعم .مطقملا

 «ليمش میهاربا نب يلبش )م1۹1۷ - ۱۸٦۰ ۔ ھ١۱۳۳ - ۱۲۷۲) لیمش يلبش (۲)

 ينانبل .مظان «رثان .بیدآ يسايس .ةیعیبطلا مولعلاب ملاع میکح .بیبط
 نيفلؤملا مجعم .ءافشلا ةلجم أشنأ «هتايح تایرخآ يف رصم يف شاع ء«لصألا
۸۰/۱ 

 ةنس رصم ىلإ رضح .يحيسم لصألا ينانبل (م۱۹۲۲ - ۱۸۷) نوطنآ حرف )٤(
 اسنرف ءابدأب اًرثأتم ةيسنرفلل اذیجم ناکو «ةعماجلا اهامس ةلجم ردصآ ۷

 ۱۷ ءائالثلا موي يف رداصلا ١5٠ ددعلا :ةرهاقلا ةديرج : عجار .اهيركفمو

 ھ٦ ةنس ربمسید

 .۳۹ص «يديلقتلا عمتجملا لاوزو نیسح هط :فرش زيزعلا دبع .د )٥(

 دلو رصمب ةينطولا ةكرحلا لاجر نم دعي «بتاکو بیطخ :شیواج زیزعلا دبع )٦(
 ردصأ مولعلا رادو رهزألا يف ملعتو م١۱۸۷ ۔ ھ۱۲۹۳ ةنس ةيردنكسإلاب

 .م۱۹۲۹ - ھ١٣۱۳ ةنس يفوت .يمالسإلا ملاعلاو «ةيادهلا لثم تالجملا ضعب

 . ٥٦ص «هرصع مالعآ نع ثدحتی نیسح هط

 .1۷/۳ مایالا : نیسح هط (۷)
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 لايخ بعاد اًملح ال نوکت نأ بجي ةقيقح هط سفن ىف ابوروآ ىلإ

 .ناظقي وأ مئان

 دارفآ دحآ نیسح هطب ذإو عقاو ىلإ ةينمالا تلوحت ام ناعرسو

 ةقفن ىلع سردیل رایتخالا هيلع عفو دا اسنرف ىلإ ةيميلعتلا ةثعبلا

 هب ماق لمع لوآ ناکو اسنرف ىلإ هقيرط يف رحبلا بکرو كانه ةعماجلا

 ملعأ انآو ناطفقلاو ةبجلا تعلخ) :هلوقب هاکح ام ةنيفسلا رهظ ىلع

 . .اسنرف ىف اهفلأی ناك ةديسل ةيده ىخأ امهحنم . .اراص نيأ ىلإ

 تعلخو ةبجلا تعلخ ...امهنم تذختا اذام يردآ تسلو

 اهتهرک مکو اهب تقض مكف .ةيبوروالا بایثلا هذه يف تلخدو ناطفقلا

 رهظ ىلع هتيضق يذلا عوبسألا لاوط يناطفقو يتبج ىلع تمدن مكو

 .؟(ناهبصآ

 امب اطبتخم اًديعس اسنرف ىلإ هط رفاس ۱۹۱١ ةنس ربمفون ىف

 دقف الیوط رمتست نأ هتداعسل بتكي مل نکلو «ينامأ نم هل ققحت

 ربمتبس ىف دوعیف اهب تملأ ةيلام ةمزال اهیئوعبم ةداعا ةعماجلا تررق

 يسفنلا ملألا نم اهیف یناع رهشآ ةعبرآ رصم يف يضقيف ۰۱۹۱۵ ةنس

 ةلجم هل اهترشن ةيموي تالاقم ىف هتاناعم نع ربع دقلو «ريثكلا ءیشلا

 اهاناع يتلا ةاناعملا مجح نایبل اهنم ةدحاو ةلاقم داريإب يفتكن «روفسلا»

 .ةرتفلا كلت ىف

 :لوقي ۱۹۱۵ ةنس ربمفون ۵ یف بتك

 ةباتكلاب يل ام متملع دقلو ءاقدصالا اهیآ بتکآ نأ ىلع يننوديرت)

 ةنس ویام ۱۱۲ ددعلا أرقإ ةلسلس .فراعملا راد «نیسح هط عم :يلايكلا يماس )١(

 7٦ء ص٩۹ ۰۷



 دكي مل لجر نم نودیرت اذام «ليبس نم ةداجالا ىلإ الو قوط نم
 ةملظلا ثيح ىلإ رادقألا هتدر یتح یدهلاو رونلا ةايح ىلإ سنأي

 عناق دلب يف انئاكذب عنصن نأ ىسع اذام (!!) نيبملا لالضلاو ةيجادلا

 ملعلا نم مهبسحف ءيش لك يف ليلقلاب هلهأ يضر دق ءرصمك

 نيب اهنوددري لمجو اهنوکولی ظافلآ ةمكحلاو ةفسلفلا نمو بدألاو

 نيحرف ةبرغلا دعب مهدالب ىلإ سانلا دوعي ؛بجعلا لك اًبجعاو .هافشلا
 نلعأف قحلا لوقأ نأ ىحتسأ دقلو ءائوزحم افسا رصم ىلإ تدع دقلو

 ۱ .""”(اًيكاب اهتلبقتسا ينأ

 نم هعوجرل هفسأ نع نيسح هط ربع ةنوزحملا حورلا هذهب
 فخأ ىه ةرارم نم لمحت ام ىلع ةلاقملا هذه تاملك نإ لب ءاسنرف

 ۱ ."كاذنآ هتنحم نع اهب ربع ةلاقم

 جرفلا نوکیف ةدوعلاب اهبالطل نذأتو ةيلاملا ةعماجلا ةمزآ يلجنت مث

 .نزحلا دعب رورسلاو ةدشلا دعب

 هييلبنوم ةنيدم يف ةعماجلا ىلإ هفالتخاب هحرف نع هط ربع دقلو
 «ةميدقلا كلت هتايحو ةديدجلا هذه هتايح نيب نزاوي ىتفلا ناك) :هلوقب

 مهمظعأو سانلا دعسأ هسفن ىريف ميظعلا قرفلا نم امهنيب ام سيقيو

 ."7(قيفوتلاو حاجنلا نم اظح

 .*«زتولج» ىلع ينانويلا خيراتلا سورد) اسنرف يف رضح

 هط) باتك نمض ثحب «نيسح هط ةايح نم ةلوهجم تاحفص :يدنجلا رونأ )١(
 .6 ص «(هرصع باتک هف رعی امك نيسح

 .اهدعب امو ٩٩ص بسفن قباسلا عجرملا يف تالاقملا كلت صوصن :رظنا 0)

 .۰۳ مايألا : نيسح هط (۳)

 (ةيقيرغإلا ةنيدملا) هراثآ نم يسنرف خرؤم (م۱۹۳۵ )١877  زتولج فاتسوج )٤(

 2۵۵ ماع رودنم دمحم ةيبرعلا ىلإ ةمجرت ةيسنرفلاب ءء۸ ماع ردص

٦٦ 



 ۲۲«سوبونس» ىلع ثیدحلا خیراتلاو ""«كولب» ىلع ينامورلا خیراتلاو
 رضح يذلا ""میاکرود ليمإ ىلع عامتجالا ملع يف اسورد رضح امك 7 ١ ) 

 '((نودلخ نبا دنع ةيعامتجالا ةفسلفلا» نع هتلاسر هفارشإ تحت

 * هسفن يف (مياكرود» ةلزنم نع هط لوقیو

 هحرد غلبي نآ كشوي اًباجعإ اًبجعم هبو اًبحُم هذاتسأل ناکو)

 بطخلل هکردآو ةلاسرلل هدادعإ ءانثآ هذاتسآ ةافول هط َعْوُر دقلو نوتفلا

 .)(قیمع نزح هيف

 ىلع فارشإلا (0(هيلجوب ناتلس» ىلوت مياكرود ةافو دعبو

 يذلا "افونازاک ىلع هتلاسر لوصف نم بتکی ام أرقي ناك امك .هتلاسر

 يد جیلوکلا يف اهيقلي ناك يتلاو ميركلا نآرقلا ريسفت يف هسورد رضح

(١) 

(١ 

(۳) 

(¥) 

 يف لانآ ةسردم سسأ يسنرف خرؤم (م1955 - ۱۸۸١ كولب دلوبويل كرام
 نمو ةيدوهي لوصآ نم «يسنرفلا يعامتجالا خيراتلا يف ةياغلل ةرثوملا خیراتلا

 .ايديبيكيو ةعوسوم .سيراب ىف ةيميداكأ ةلئاع

 .هیلع لدتسأ مل : سوبونس

 نم ربتعيو ةيعامتجالا لئاسملاب متها يسنرف ۷(6 ۔۱۸۵۸) میاکرود ليمإ

 راحتنالا :اهنم ةريثك راثآ هل تنوك تسجوأ دعب نييسنرفلا عامتجالا ملع داور

 ريهاشم :شراقاب ملاس حلاص «سنألا يلع هللادبع :عجار .عامتجالاو ةيبرتلا

 ء۱۹۹۹ ةنس ةمركملا ةكم .یمالسالا ثارتلا ءايحإ ةبتكم «يوبرتلا ركفلا

 ۱ .۲۱۱ ص
 .۳*ص «يديلقتلا عمتجملا لاوزو نیسح هط :فرش زیزعلا دبع .د

 .فرصتب ۱۲۸/۳ مايألا : نیسح هط
 .هيلع لدتسأ مل : هیلجوب ناتلس

 مدق مث (۱۹۲۰) اسنرف دهعم يف اهملعو ةيبرعلا ملعت يسنرف قرشتسم :افونازاک

 هتیانع هجو دقو ةيبرعلا ةغللا هقفل اذاتسآ ۱۹۲۵ ةيرصملا ةعماجلا هتیدتناف رصم

 مالسالا ةديقع يف ملاعلا ءاهتناو دمحم) هتافلؤم رهشآ نم «ةيمالسالا رصم ىلإ

 راد ؛نوقرشتسملا ؛يقيقعلا بیجن :عجار م٦۱۹۲ ةنس يفوت (ةيلصألا

 5١9/١. ت .ب .٤ط ءرصم «فراعملا

۷ 



 (١) ا ف
 . . سنارف

 :افونازاك ب هباجعإ نع هط لوقي

 ىتح هل عمسأ دكأ ملو سنارف يد جيلوكلا يف اًذاتسأ هتفرع)

 ثيدح تنكو نآرقلا رسفي ناك ءاذح هل فرعأ مل اًباجعإ هب تبجعأ

 مل ينكلو نيقرشتسملا نم ةفئاطب باجعإلا ديدش تنك سيرابب دهعلا

 قيفوت يفو ةباصإ يف اوضرعي نأ نوعطتسي نيقرشتسملا ءالؤه نأ ردقأ

 سلجأ دكأ ملف .هضارغآو هرارسأ نع فشكلاو هيناعمو نآرقلا ظافلأل

 الإ يه امو ييأر بهذ ىتح لق وأ ييأر ريغت ىتح افونازاك ىلإ

 نآرقلا مهف ىلع ردقأ ناك لجرلا نأ تنقيتسا ىتح هنم اهتعمس سورد

 مهنأ نوريو نآرقلا ملع نوركتحي نيذلا ءالؤه نم هريسفت يف رهمأو
 .(!!)۳(هلیوأت يف قحلا باحصأو هتندسو هتنزخ

 نم بدألا ىف سناسيللا ةجرد ىلع لصحي ۱۹۱۷ ةنس ىفو

 .نوبروسلا

 دعبأ اهل ناك يتلا هتجوزب نرتقي ماعلا سفن نم سطسغأ 4 يفو

 ىلع اهينيعب رصبأ ىتلا ةأرملا تناك دقلف "”هتايح ىف اهقمعأو راثآلا
 © هريبعت دح

 نأ لبق اًنمز ددرتت ةيكيلوثاكلا ةيسنرفلا وسیرب نازوس تلظ دقل

 .۳۰ص «يديلقتلا عمتجملا لاوزو نيسح هط :فرش زيزعلا دبع .د )١(

 ."5ص «مالسإلا ءوض يف هركفو هتايح نيسح هط :يدنجلا رونأ (۲)

 .۳۱ص «يديلقتلا عمتجملا لاوزو نيسح هط :فرش زيزعلا دبع .د (9)

 ء۳ مايألا :نیسح هط )٤(

۸ 



 ناکو - اهعنقی نأ عاطتسا اهمامعآ دحآ نکلو ملسملا نیسح هط جوزتت

 كعم لظیس هنأب يقثت نأ نکمی اذه عم :اهل لاقو  اًسيسق معلا - كلذ
2 (۱) 

 . "امئاد

 ال ات ال ال ال ال

 دمحم ۰۱۸ص «ت .د ماصتعالا راد ؛ةنادإلاو ةميرجلا نیسح هط :قزر رباج )1(

 ۰۱۹۸۲ ةنس باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا ءنفلاو ركفلا داور عم :يبلش

 ال اهلاخ هنأب نازوسل سيسقلا ةبارق رکذپ يبلش دمحم نأ الا ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ص

 .بتکلا تدروآ امبسح اهمع

۹ 



 يا ی3 رج
 یے ورد ید ےہ

2 
 9 تب

 عباسلا ثحبملا

 ءاطعلا ةلحرمو نيسح هط

 هو

 :ديهمت
 ةلحرم لثمت نيسح هط ةايح نم یٰلوألا اًماع نوئالثلا تناك

 يف ريبك رثأ اهل ناك ةفلتخم تائيبب اهلالخ يف رم «نيوكتلاو بلطلا
 رهزألا يف بلطلاب اًرورم ةيرقلا ةئيبو ةلوفطلا ةلحرم نم ةيادب «هنیوکت
 ۱۹۱۸ ةنس یهتنا يذلا اسنرف ىلإ هرفسب ٤اھتناو ةيرصملا ةعماجلاو

 دنع ةيعامتجالا ةفسلفلا» اهعوضوم ناك یتلاو هاروتکدلل هتلاسر ةشقانمب

 ۱ .«نودلخ نبا

 اذاتسأ لمعيل رصم ىلإ نيسح هط داع ۱۹۱۹ ةنس ربوتكأ ىفو

 .؟ةیرصملا ةعماجلاب ميدقلا خيراتلل

 :يعماجلا سيردتلاو نيسح هط
 ةيرصملا ةعماجلاب ميدقلا خيراتلل اذاتسآ هلمع يف نيسح هط رمتسا

 ددعلا نيسح هط ايفارغولبيب : باتكلل ةيرصملا ةئيهلا نع ةرداصلا «ةرهاقلا ةلجم (١)

 ۱۹٦۳. ربمفون ۲

۷۰ 



 خیراتلا سیردتل تاونسلا هذه نيسح هط سّرك دقلو 140 ماع یتح

 هذه لوح ةهجاوملاو لدجلاو دقنلا نم مغرلا یلع ينامورلاو ينانويلا

 نیسح هط صخی مل اذامل «ًالؤاستو ةشهد هجوتلا اذه راثآ ذإ ءةطقنلا

 !؟هیجوتلاو سردلاب يمالسالا خیراتلا

 رکفلا نأب كلذ ههجوت رربو هفقوم ىلع ّرصآ نيسح هط نكلو

 ىلع ةيمالسإلا ةراضحلا نأو ءاهرسأب تاراضحلا ساسأ وه ينانويلا

 ."”ةينانويلا ةراضحلا ىلع ةلاع صوصخلا

 يركفلا طاشنلا روصت اّبتک نيسح هط فنص ةرتفلا هذه ءانثأ یفو)

 ةايحلا روصت يتلا بتكلا نم ةيبرعلا ىلإ مجرتيو «نانويلا دنع يبدألاو

 : بتکلا هذه نمو مهريطاسأ كلذكو نانويلا ءامدق دنع ةيسايسلا

 .نانويلا دنع ىليثمتلا رعشلا نم ةراتخم فحص ١

 .رکفلا ةداق ۲

 .۳"سیلکوفوس - ينانويلا يليثمتلا بدلا نم - ۳

 تحبصأو ينانويلا حتفلل تنامطا رصم نأب لوقلا ىلإ بهذ ةينانويلا

 نانویلا مصاوع نم ةمصاع ةيردنكسالا تحبصأو ءةینانویلا ةفاقثلل ًاجلم

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا فقیتاذلا ةمجرتلاو ةريسلا نيب بب نیسح هط :نارهم ةديشر .د )۱(

 . 1۵ ص ۱۹۷۹ ةنس ١ط  ةيردنكسإ باتکلل

 ندرألا .ةيمالسالا ةضهنلا ةبتكم ارکفم نیسح هط :بستحملا دیجملا دبع .د (۲)

 ۰ ۱۱۹ص م۱۹۸۰ /ھ۲۰ ةنس ۰۳ ط

 مظعأ دحآ ربتعی ينانوي يحرسم فلم (م.ق:5٠ 445) سیلکوفوس (۲)

 سوماق يکبلعبلا رینم «ميدقلا ينانويلا بدألا يف نییدیجارتلا نییحرسملا
 .ما6 « توريب «نييالملل ملعلا راد کار مالعالا مجعم دروملا

۷۱ 



 ملاعلل ةينانويلا ةفاقثلا رداصم نم اردصمو ضرالا يف یربکلا

 .۲(میدقلا

 يلهاجلا رعشلا نع ةروهشملا هسورد ىقلأ 5 ماع عيبر يفو)

 ةفاحصلا رئاود يف اًديدش اًيود تثدحأ نأ تعبط نيح ثبلت مل يتلا

 يمالسإلا عباطلا اهتضراعمل رهزألاو باونلا سلجمو خويشلا سلجمو

 ."'”(هدئاقعو عمتجملا فارعأو

 نم اًددع راثأو يب يبنلا بسن يف نعطو .نآرقلا حيرص بك ذإ
 ةيضقلا ىلإ ةفاضإ نيملسملا عامجإ اهيف فلاخ يتلا ةينيدلا اياضقلا

 يذلا يلهاجلا رعشلا ةيضق يهو اهلجأ نم باتكلا عضو يتلا ةيساسألا

 اًرعش هيمسن امم ةقلطملا ةرثكلا نأب لوقلا ىلإ هنأش ىف ثحبلا هب یهتنا

 روهظ دعب ةقلتخم ةلحتنم يه امناو ءيش يف ةيلهاجلا نم تسيل اًيلهاج
 امم رثكأ مهءاوهأو مهلويمو نيملسملا ةايح لثمت ةيمالسإ يهف مالسإلا

 ."”نييلهاجلا ةايح لثمت

 ذإ .اذیدش ةصاخ ءاملعلاو ةماع ةمألا ىدل لعفلا در ناك دقلو

 تافلؤم تردصو صيحمتلاو دقنلاب هط ءارآل باتكلاو ءاملعلا ضرعت

 فحص تلعف كلذكو عذاللا دقنلاب هبحاصو باتكلا لوانتت ةريثك

 .«غالبلا»و «مطقملااو «مارهألا» و ««قرشلا بکوک)

 اهدحو دئارجلا تاحفص دنع هباتکو هط ىلع موجهلا فقوتی ملو)

 ۸ ۰۵۷ص مالسالا ءوض يف هرکفو هتايح نیسح هط : يدنجلا رونأ قفز

 باتک ضقن اهنم ةريثك اّبتک ىلهاجلا رعشلا باتك ىلع درلا ىف ءاملعلا بتك (۳)
 ىفطصمل نآرقلا ةيار تحتو ؛نیسح رضخلا دمحم خيشلل يلهاجلا رعشلا

 .ةعمج يفطل دمحمل دصارلا باهشلاو «يعفارلا قداص

۷۲ 



 نع هط ءاصقاب هبلاطت كلملا ىلإ تایقرب لاسرا ىلإ كلذ زواجت لب

 فقو يذلا '''لولغز دعس لزنم ىلإ تارهاظملا هذه ىدحإ تهجوتو

 : لوقی

 اهنیدب ةکسمتملا ةمألا ىف رثوت نأ نکمی ال هذهك ةلأسم نإ)

 نم ءيش ءالقعلا ريضي لهف قيرطلا يف يذهي ائونجم الجر نأ اوبه
 ىتح امام الو اًميعز ناك هيف كش يذلا سيلو نيتم نيدلا اذه نإ كلذ

 مهفت مل اذإ انيلع اذامو «ءاش ام كشيلف «ةماعلا ىلع هكش نم یشخن

 ."(«رقبلا

 اذر هموصخ ىلع دري ملف ةرتفلا كلت لالخ نيسح هط تكس

 هکسمت نالعاب یفتکا امناو تالجملاو فحصلا تاحفص ىلع اّیملع

 ۳. زا
 ۰ ںی

 كاذنآ نییروتسدلا رارحالا بزح لاح ناسل «ةسایسلا» ىف بتکو

 : همالک نم ناکف ماعلا يآرلا ةثدهت اهئارو نم دارآ تاملکب هفقوم حرشی

 ؛لولغز ميهاربإ نب دعس (م۱۹۲۷ - ۱۸۱۰/۵۱۳۰ - ۱۲۷۷) لولغز دعس )١(

 رصم لالقتساب بلاطو «قوقحلاو «ةاماحملاب لمع بیطخ «يقوقح «يسايس
 .۷۵۵/۱ نیفلوملا مجعم .ء۱۹۱۹ ةروث ءامعز زربأ نم ناكو يموقلا

 تاساردلا زكرم «ةيركفلا هرداصمو نيسح هط :ثیغم دماح لامك .د (۲)
 .فرصتب ۱۰۶ص ۰۱۹۹۷ ۰۱ ناسنإلا قوقحل ةینوناقلا تامولعملاو

 .۸ص «نیسح هط عم :يلايكلا يماس (۳)

۷۳ 



 الو ثحب الو دقن ريغ ىف ملأتو ذلت ةرعاش : ىرخألاو «سمألاب هيلإ

 نأ عنمي يذلا امف اننیوکتو انجازمب ةلصتم نيتيصخشلا اتلكو «ليلعت

 ةيناثلا ةيصخشلا نوكت نأو «ةدقان ةثحاب ةملاع ىلوألا ةيصخشلا نوكت

 .(یلعالا لثملا ىلإ ةحماط ةنئمطم ةنمؤم

 عطق دا هقباس نم قمعأ رثب يف تاملكلا هذهب روتكدلا ىوهو

 يف كلذب حرص لب ؟۳«نیدلاو ملعلا» نيب ضقانتلاب تاملكلا هذهب

 ام ةعماجلا ةبلط ماقآ ذإ ةعماجلا نم جرخأ نيح ةمزألا كلت باقعأ

 :مهل لاقف ميركت لفح هيلع قلطأ

 نورضاحلا هغلبي نأ وجرآ امك ءدهع اننيب نوكي نأ وجرآ)

 ." («ملعلاب الإ نمؤن الأ» مهناوخإ

 اپ اب لقب سا ےہ ایک یم ںیہ

 یف سیلو طقف ةيحور لاس مالسإلا نأ هيف ررقي يذلا .مکحل

 . احلل ایحلل ماظن مالس الا

 ۱۹۲5/۷/۱۷ يف ةرداصلا ةسايسلا ةديرجب لاقم يهلالا رعشلا لوح :نيسح هط (۱)

 .ةيمالس الا ةديقعلاو نیسح هط لصف ىف ةيضقلا هذه عم هتوقو هللا لوحب فقنس )۲(

 ۔۵۹ص «مالس الا ءوض يف هركفو هتايح نیسح هط : يدنجلا رونآ )۳)

 سرد ۰م۱۸۸۸/۵۱۳۰۵ ةنس قزارلا دبع يلع ذاتسألا دلو :قزارلا دبع يلع )٤(
 یلوت ۰۱۹۱۲ ةنس ةيملاعلا ىلع لصح ةميدقلا ةيرصملا ةعماجلاو ءرهزألاب

 ةنس يفوت «هقفلا لوصأو بدألا يف تافلؤم هل «ةيعرشلا مکاحملاب ءاضقلا
 .۹٦ص ءہرصع مالعأ نع ثدحتي هط ۷ /ه ۲

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .مکحلاو لوصأو مالسالا : قزارلا دبع يلع : عجار (م)

 ۰.۱۹۹۳ ةنس (ریونتلا) ةهجاوملا ةلسلس - باتکلل

۷ 



 بتکو هبحاصو باتکلا نع عفادملا فقوم هبحاص نم هط فقو
 هيإ) :لوقب ءاملعلا ةرمز نم هجارخاب رارقلا ردص نیح  هقیدصل اّیساوم

 ةصقلا هذه نع نیکحاض ثدحتن لاعت ؛رھزآلا نم دیرطلا اهیآ

 كلت يف اننأ ولف ...ةمالسلا ىلع هللا دمحن نأ بجي .ةکحضملا

 .""”كباتك عم تقرحل ناّهكلاو رابحألا اهيف مكحي يتلا روصعلا

 لوصأو مالس لا باتک لوصأ أرق هنأ نيسح هط حّرص دقلو

 ادح يذلا اذه امبرو اًريثك هيف لّدعو تارم ثالث هعبط لبق «مكحلا

 رمألا اذه ''”نیسح هط وه باتكلا فلؤم نأب داقتعالا ىلإ ضعبلاب

 :هلوقب رصعلا ىلع هتداهش یف ””ةعكشلا ىفطصم روتكدلا هدكأ يذلا

 دبع يلع خيشلا ىلإ بوسنم باتك «مکحلا لوصأو مالسإلا»

 لجسأ نأ ديرأ يننأ ةقيقحلاو ءاشاب قزارلا دبع يلع راص يذلا قزارلا

 دهاش نم تعمس تاونس عبرأ ذنم هنأ يهو لجرلا اذه قح يف ةداهش

 دكأ يذلا ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم وضع ملسم دمحأ خيشلا وه نايع

 ةظفاحم يف داشرإلاو ظعولل اًريدم تنك :لاقو خيراتلل ةداهش هيدل نأ

 قزارلا دبع لآ يارس تدهاش لينلا ءوطاش ىلع ريسأ تنك امنيبو اينملا

 تلباقف يارسلا ىلإ تلخدو رخآلا ئطاشلا ىلإ تربعو اًبراق تللقتساف

 ةبتكم باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا « نيسح هط لئاسر :زیزعلا دبع ميهاربإ ۱(

 .۱۲۳ ۱۲۲ص «م۲۰۰۰ ةنس ةرسالا

 .هسفن قباسلا عجرملا (۲)

 ةيبرعلا تاعماجلا نم دیدعلاب سرد - رصاعم یعماج ذاتسأ - ةعکشلا یفطصم .د (۳)
 نم ءةیمالسإلا نوژشلل یلعالا سلجملاب مالسالاب فیرعتلا ةنجل اّیلاح سأري -

 ءاطع نم ةيراضح روص : عجار .هريغو «بهاذم الب مالسإ باتك : هراثآ

 .٤ص «ةيمالسإلا نوؤشلل یلعألا سلجملا تارادصإ نم ءمالسإلا

Yo 



 برغملا انیلصو فاقوألل اًريزو ناکو اشاب قزارلا دبع يلع ذاتسالا

 رثکآ الو متآ رآ ملف برغملا ةنس ةالصل قزارلا دبع يلع ماق مث ءاّعم

 لوصأو مالسالا باتک فلآ نذإ فيك هتلأسف هتالص يف هنم اًعوشخ

 هتبتک ام انآ :لاقو هسأر عفرو اّیلم قزارلا دبع يلع قرطاف مکحلا

 تعضوو اباتک تبتک دقل :لاقو يب لصتاو نیسح هط وه هفلآ يذلاو

 راجتسا نمل ةيامح يسفنب يحضآ نأ تیآرف ينذخاژت الف هيلع كمسا

 .۱)(نیسح هط وهو يب

 يف ىرخأ ةرم يلهاجلا رعشلا ةيضق تريثأ ۱۹۳۲ ماع يفو

 ىلع هط جرخأو "ديعس ديمحلا دبع روتكدلا اهراثأ يرصملا ناملربلا

 .؟ةعماجلا نم اهرثإ

 يف بادالا ةيلك ةدامع یلوتو ةعماجلا ىلإ داع م١۱۹۳ ماع يفو

 ةفاقثلل اًماع اًبقارم هيف بدتنا يذلا (م1979) ىتح اهب لظو ۲

 .؟)فراعملا ةرازوب

 :يفحصلا لمعلاو نیسح هط

 ناکو یلوالا بلطلا ةلحرم ذنم ةيفحصلا ةباتكلاب نیسح هط لصتا

 رداصلا ٦۹۲ ددعلا .یرصملا رارحالا بزح نع ةرداصلا ةيبرع قافآ ةديرج )١(
 .۷ص م۲۰۰۱ ةنس ریانی ۱۸/۸۱۶۲۱ ةنس لاوش ۲۲ يف

 ةظفاحم لامعآ نم اخس ةيرقب ۱۸۸۲ ةنس سرام دیلاوم نم ديعس دیمحلا دبع (۲)

 ةنس باونلا سلجم لخد نیدتلاب تفرع «ةقيرع ةرسأ لیلس وهو «خيشلا رنک
 .ةبورعلاو مالسالا ایاضق لوح تاباوجتسالا نم ریثکلا سلجملل مدقو ء۳
 ءاديص «ةيرصعلا ةبتکملا «نيسح هط ایاضق قئاثو قزارلا دبع ركب وبآ :عجار

 ۰۱۹/۱ ء۱۹۹۱ - ۱۶۸۱۲ ط توریب

 .فرصب 18 ۰1۷ص «نیسح هط عم :يلايكلا يماس ()

 .۱۲۱ص «قباس مجرم ؛نیسح هط ایفارغولبیب :ةرهاقلا ةلجم (6)

۷ 



 جهانم نم نیجهنم نيب اغزوم هسفن نع ثدحتی امك ةرتفلا كلت يف
 يفطل ذاتسألا ناك يذلا كلذ دصقلاو لادتعالا بهذم :امهدحآ) ةباتکلا

 كلذ فارسالاو ولغلا بهذم :رخآلاو .هبلق يف هنیزیو هيلإ هوعدی دیسلا

 هيلع هضرحیو هب هیرغی شیواج زیزعلا دبع خیشلا ناك يذلا
 ."”(اًضيرحت

 يف بتكي لظ ءاطعلا ةلحرم ةيادبو اسنرف نم هتدوع دعبو
 مايأب هتافو ليبق ىتح باتكلاو نييفحصلاب يقتليو تالجملاو فحصلا

 ةايحلا اهصخأ ةددعتم تاعوضوم لوانتت ةيفحصلا هتاباتك تناكو «لئالق

 ءانبال يبرغلا بدألا لقن ىلع لمعو ءاهيف ديدجتلا بناوجو ةيبدألا
 .ديدش دح ىلإ هب اًرثأتم ناك يذلا يسنرفلا بدألا ةصاخو ةيبرعلا

 ةصاخ «بتک ىلإ بلاغلا ىف ةيفحصلا هتالاقم تعمج دقلو

 ىف ًالوأ هبتك - نيسح هط _ هتافلؤم نم ريثكلا) نأ ذإ ةيبدألا تالاقملا

 يني ال مث باتك يف ةركفلا ثبي دقو «بتک يف اهطسب مث تالاقم
 يأرلا ةداق نم هيرصاعم نأش كلذ یف هنأش هتالاقم يف اهنع ثدحتي

 ."”(هرود ءادأل لاقملاب اولسوت نيذلا

 ليبس ىلع اهنم ركذن تالاقم اهلصأ ىف تناك ىتلا هبتك نمو

 ظفاح «دیعب نم «ةريسلا شماه ىلع ؛فیصلا يف «مايألا :لاثملا

 ." اهريغو يقوشو
 فحصلا نم دیدعلاب ريرحتلا ةهساکر نيسح هط روتكدلا دّلقت دقو

 ۰۳ مایالا : نیسح هط (۱)

 .۵۵ 50ص ءقباسلا عج رملا )۳(

۷۷ 



 ساحنلا یفطصم بلط لبق م۱۹۳۳ ةنس سرام يفف تالجملاو

 یرتشا ۱۹۳۶ ةنس ربمسید يفو قرشلا بکوک ةديرج ىلع فارشإلل

 «يرصملا بتاکلا» ةلجم ریرحت ةسائر یلوت مث "۳ يداولا ةديرج زایتما
 رمالا نییرصملا دوهیلا نم ءاکرشلا نم ةعبس اهسسأ يتلا م١٣۱۹ ةنس

 یدل ةينويهصلاب نیسح هط ةلص لوح كوکشلا نم اًريثك راثآ يذلا

 اذه لبقی مل هنأ نيبو ماهتالا اذه نیسح هط یفن دقلو «نيفقثملا ضعب

 قلعتی ال ةلجملا رمآ نأ ءاصقتسالا نسحأف یصقتسا نأ دعب الإ لمعلا

 دیعب صلاخ يبدأ لمع يه ةلجملا نأو ةينويهصلاب دیعب وأ بيرق نم
 ."”ضارغألاو ءاوهألاو عامطألا نع

 :فيلأتلاو نيسح هط

 ةصقلا يف اباتک نيسمخ ىلع ديزي ام نيسح هط تافلؤم تغلب

 ةيبرتلا بتك ضعب ةيسنرفلا نع مجرتو ةيبرتلا ةفسلفو خيراتلاو بدألاو

 مجرتو «نييسنرفلا ءابدألا نم ريهاشملا ضعبل صصقلا ضعب كلذكو

 .تاغللا نم اهريغ ىلإو ةيسنرفلا ىلإ هتافلؤم نم ديدعلا

 :ةیفاقتلا هایحلاو نيسح هط

 ءاوس ةيفاقثلا لزانملا نم دیدعلا دلقتف نیسح هطب ةايحلا تبلقت

 مث يعماجلا سیردتلاب ًادبف ةماعلا ةايحلاب صتخت يتلا وأ اهنم ةيميلعتلا

 مث فراعملا ةرازو يف ةفاقثلل اًبقارم تدتنا مث بادالا ةيلكل ةدامعلا دلقت

 .09ص «قباسلا مجرملا )١(

 ةئيهلا «يرصملا بتاكلا ةلجمل ةلماكلا ةعومجملا :فرش زيزعلا دبع .د )٢(

 ۲٤/١. ۰2۱۹۸۸ ةنس باتكلل ةماعلا ةيرصملا

۷۰۸ 



 مث ءاشنالا تقو ةيردنكسالا ةعماجل اًريدم مث ةرازولل اّینف اًراشتسم

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةسائر یلوت هنأ كلذ ىلإ فاضي فراعملل ازیزو

 نم اهریغو ةيملعلا عماجملا نم دیدعلاب هتیوضع ىلإ ةفاضالاب ةرهاقلاب
 يف ةيريدقتلا اهتزئاج هتحنمف ةلودلا هتمرک دقلو جراخلاب ةيفاقثلا تاثیهلا

 .ةیرخفلا هاروتکدلا ةيبوروألا تاعماجلا ضعب هتحنمو نيترم بادآلا

 :نیسح هط ةافو

 يف نیسح هط يفوت م۱۹۷۳ ةنس ربوتکآ نم نیرشعلاو نماثلا يفو

 ةرهاقلا ةعماج نم ةيبعشلاو ةيمسرلا ةزانجلا تجرخو مرهلاب ناتمار اليف

 ممالا ةزئاج هترسآ تملست ماعلا سفن نم ربمسید يفو «ربوتکآ ۳۱ يف

 .ةیناسنالا قوقحلا نادیم یف هزاجنال ةدحتملا

 ال ال ال ان اد اد

 .اهدعب امو ۸٢ص «يديلقتلا عمتجملا لاوزو نیسح هط : فرش زیزعلا دبع .د (۱)

 ۰۱۲۱ ص ۰۱۳۲ ددع « نيسح هط ايفارغولبيب : ۃرماقلا ةلجم قفز

۷۹ 
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 يقارشتسالا ركفلاب هتقالعو نيسح هط

6 

 ديهمت

 وأ يفاقثلا مامتهالا ناكو ؛دیعب دمآ ذنم قرشلاب برغلا متها

 تاغل برغلا ءانبآ نم ريثكلا ملعتف مامتهالا بئاوج دحأ يملعلا

 يف مجاعملا عضو ىلإ مهضعبب رمألا لصو ىتح اهورهظتساو قرشلا
 قلعتملا خيراتلا كلذكو نونفلاو مولعلاو بادآلا اوسردو «تاغللا كلت

 ةيانعلا نم ريبك ظح مالسإلل ناك دقو «ضرألا نم ءزجلا اذهب

 لعلو اهب قلعتي امو ةيمالسإلا ةديقعلا نوقرشتسملا سردف «سردلاو

 ةيحان نم دبعلا لعفب قلعتي امو ردقلا عوضوم ناك اًمامتها اياضقلا رثكأ

 ءاياضق نم هب قلعتی امو ميركلا نآرقلا اوسردو «رايتخالاو ربجلا

 متهاو هبتكو فيرشلا ثيدحلاو اهب قلعتي امو يبنلا ةريس اوسردو

 لهست يتلا حيتافملاو مجاعملا عضوو اهبيترتو بتكلا ةسرهفب مهضعب
 اياضق يف ةريثك تاسارد مهل تناك كلذكو .«بتكلا كلت عم لماعتلا

 خيراتو .يمالسإلا هقفلاو ؛عیرشتلا خيرات نم هب قلعتی امو عرشلا

 خيرات يف اوثحبو فوصتلاو ةفسلفلا ایاضق كلذكو «ةيمالسإلا بهاذملا

 مغرلا ىلعو «تالالسلاو باسنألا ةساردب اونعو تاحوتفلاو مالسإلا

 رثأتلا وأ نايحألا ضعب يف ىوهلا ميكحت نم تاساردلا هذه باش امم

۸۳ 



 نایحآ يف نیرخالا دئاقع نع ثیدحلا دنع اهل بصعتلاو مهدئاقعب

 عيطتسي ال نیئحابلا نم فصنملا نإف) هلك كلذ نم مغرلا ىلع «ىرخأ

 الو مهلضف امامت رکنی نأ نکمی الو نیقرشتسملا دوهج دحجی نأ

 نیفرشتسملا تاسارد نع قالطالا هجو ىلع ينغتسن نأ اضیآ انل زوجي

 يف ةيبرغلا رظنلا تاهجو ىلع عالطالا انبجاو نم لب مهئاحبآ يف

 علطملاو فقثملا یراقلا ناو يمالسالاو يبرعلا انخیرات تاعوضوم
 اّمییقت نیقرشتسملا ثاحبآ مّرقی نأ عیطتسی صصختملا ثحابلاو نطفلا

 فاصنالا هوجو نيبو .نیمسلاو ثغلا نيب زيمي نأ هنکمی اقداص

 .؟(فاحجالاو

 نیقرشتسملاب يمالسالاو يبرعلا ملاعلا يف نوفقثملا لصتا دقلو

 ملعتف ةيبوروألا تاعماجلا يف ةيميلعتلا تاثعبلا قیرط نع ارشابم ًالاصتا

 اولقنو مهلامعآ نم یقتنملا اورشنو مهجهنمب اوذخأو مهیلع انبالط
 .نفلاو بدالاو ملعلاو نیدلا يف مهتافنصم نم تائملا ةيبرعلا ىلإ مهنع

 قیرط نع «قرشلا دالب ىلإ مهقیرط نوفرشتسملا فرعو

 جولولا ىلإ الیبس عادخلا ذختا نم مهنمو قرشلا دالب ىلإ تالحرلا
 لهسی یتح نیملسملا ءامسأب یمستو مالسالا یعداف ةسدقملا رایدلا ىلإ

 ."”ةنينأمطو رسیب مالسالا رايد يف ةكرحلا هل

 .1۱۵ ۰1۱8/۳ ت .ب ٤ط «فراعملا راد «نوقرشتسملا : یقیقعلا بيجنن )۱(

 نمحرلا دبع .د قیلعتو ةمجرت (يرصملا سنوي جاحلا) امیتراف تالحر :رظنا (0
 ةنس ۱۳۶ ددع يناثلا باتک فلالا ةلسلس باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .خیشلا

 ةئيهلا «خیشلا نمحرلا دبع .د .ت ناجحلاو رصم ىلإ نوتوریب ةلحر ۶

 ۰۳/۱ م۱۹۹۰ ةنس ۱۷۷ ددع يناثلا باتک فلالا ةلسلس باتکلل ةماعلا ةيرصملا

۸ 



 يف مهضعبب ةيرصملا بتکلا راد تناعتساف) «نیقرشتسملاب يمالسالاو

 ماع یتح هئاشنا ذنم يرصملا فحتملا يف نویسنرفلا لمعو اهتابتکم

 كلذکو ؛اهدهاعم يفو ةيبرعلا راثآلا راد يف ۰" تییف لمعو ۲۳

 زیلجنالاو ناملالاو نابسالاو نویکیجلبلاو نویسنرفلاو نویلاطیالا لمع
 ناك یتح اهعماجم يفو اهریغ يف مث ةيرصملا ةعماجلا يف مهاوسو

 يف ریثکو «هسيسأت دنع رصمب يوغللا عمجملا يف ءاضعآ ةسمخ كانه
 .(قشمدب يبرعلا ممجملا

 هل ملسم يبرع رکفمک - نیسح هط ةقالع نع ثحبن انك اذإو

 طلتخا هط نآل كلذف نیقرشتسملاب - ةيبرعلا ةفاقثلا يف ریبک روضح

 ةعماجلا يف مهیلع ذملتت تفلتخملا هتایح لحارم يف نیقرشتسملاب

 تناکو يرعملا ءالعلا يبآ نع هثحب يف مهعجارم نم دافتساو ةيرصملا

 مهیلع ذملتتو ۰«مایالا» يف رکذ ام وحن ىلع ةيصخش تالص مهب هل

 لمع نيح ءاطعلا ةلحرم يف مهب طلتخاو مهطلاخو اسنرف ىلإ هتلحر يف

 الثمم ةيرصملا ةموكحلا هتدفوآ نیحو ةيرصملا ةعماجلا يف سيردتلاب

 ةقادصب مهنم ریثکلاب وأ مهضعبب هطابترالو مهتارمتزم يف رصمل

 لئالقلا رفنلا نم دعي نیسح هط روتکدلاف رکذ ام ىلإ ةفاضالابو
 ذإ ةدامو اًبولسأ يفرعملا مهنيوكت يف نیقرشتسملا رثأب نوفرتعی) نیذلا

 يذلا ببسلا وأ رثالا وأ ةلصلا رتس ىلإ نیرکفملا نم ریثکلا دمعي

 ىلإ مضناف .رصم ىلإ ءاج «يسنرف قرشتسم (م۱۹۷۱- ۱۸۸۷) نوتساج تییف )١(

 ةعماجلا ىف تارضاحم ىقلأو (۱۹۱۱ - ۱۹۰۹) ةيقرشلا راثآلل یسنرفلا دهعملا

 ۰۲۷/۱ نوقرشتسملا ۰۱۹۱۲ ةنس ييرعلا بدألا يف ةيرصملا

 1۲۵/۳ نوقرشتسملا : یقیقعلا بیجن (۲)
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 .۳(نیقرشتسملا ةفئاطب مهنیوکت يف مهطبری
 جئاتن ىلإ هب لصت ةيصخشلا هثاحبآ نأل ؛ةرماغ هتداعس تناك دقل

 هثاحبآ مامتإ دعب الا مهئاحبآ أرقي الأ دمعتي ناك اذلو «نیقرشتسملا رابک

 .""'طقف اهب ملع ىلع نوکی يكل
 اذه نكي ملف هنيوكت يف نيقرشتسملا رثأب فرتعي روتكدلا ناك اذإو

 اذه زواجت ىلع هتردقبو هسفنب نيسح هط ةقث ىلع ديكأت ريغ) فارتعالا

 .'''(ةقلطملا وأ ةيلكلا ةيعبتلا نود هنم ةدافإلا ینعمب «ريثأتلا

 .مهئارآب ال نيقرشتسملا جهانمب اًريثك دافتسا هنأ حرصي يذلا وهف

 اوعقو يتلا ءاطخألا نم ريثكلا فاشکتسا نم هتنكم) يتلا ةدافتسالا هذه

 .©©(بابسألا نم كلذ ريغل وأ اهقئاقدو اهرارسأو ةيبرعلاب مهلهجل اهيف
 نم هتدافإ ىدم فرعي ملو هسفن نحتمي مل يبرعلا ركفلا ناك اذإو

 هذه وأ «ةحاسملا كلت ناف ؛نیقرشتسملا راكفأ اهنمضبو نيرخآلا راكفأ

 كردن نأ اهلالخ نم عيطتسن ةئداه ةقيمع ةسارد ىلإ جاتحت ةيوازلا

 كلذكو «نيقرشتسملاو برعلا نيركفملا نيب يركفلا لاصتالا تايباجيإ
 وأ تايبلسلا ةجلاعم ةيفيك مث «تايباجيإلا كلت نم ةدافإلا ةيفيكو «هتايبلس

 قلعتي اميف نيسح هط راكفأل ناحتما وه ةقيقحلا يف ثحبلا اذهو .اهيفالت

 ركفلاو ةّئّسلاو ةريسلاو نآرقلاو ةديقعلا تلمش - ثحابم نم مالسالاب

 وأ اهبرق یدم ةفرعمل - تاراضحلا ایاضقو يمالسالا خیراتلاو يمالسالا

 .نیملسملا روهمج یدل دئاسلا ریکفتلا نع اهعاطقنا وأ اهلاصتا وأ اهدعب

 ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا .يبرعلا رکفلا يف قارشتسالا :يوسوملا مساج نسحم .د )١(

 ۔۸۹ص ۰۱۹۹۷ باتکلل

 ۰۷۱ص ءت .ب ۰۲ط فراعملا راد كعم :نیسح هط نازوس (۲)

 .۸۹ص «يبرعلا رکفلا يف قارشتسالا :يوسوملا مساج نسحم .د (۳)

 .۲۰ص «نوئدحتی ءابدأ ةرشع :ةراود داوف )٤(

 مك



 عفت
 ی جا يري ىج
 یورک ند سکس

 ٥تت ٣٢۰ح ۲۲۰۱۸۷

 ل ےب

 لوألا ثحبملا

 يقارشتسالا ركفلا

 :ددهمتلا

 تاحلطصملا نم ثحابلا فقي نأ ثحبلا يف تايهيدبلا نم

 .دسرو ةريصب ىلع ريسلا نوكي یتح حاضیالاو فیرعتلاب

 انب نسحیف يفاضإ بكرم «یيقارشتسالا ركفلا» حلطصم نأل ارظنو

 حضون مث هيلإ يمري امو هانعم حضون ةدح ىلع الك هیظفل عم فقن نأ

 .بیک رتلا هجو ىلع ةدحاو ةلمج هب دوصقملا

 :ةفللا يف رکفلا ینعم

 : يلاتلا وحنلا ىلع (ر ك ف) ةدام يناعم رودت

 لصیل ملعي ام ضعب بترو «هيف لقعلا لمعآ :رمألا يف (رکف)
 يف - و رکذت (رکتفا) هلابب هرطخآ رمالاب نالف ۔ و لوهجم ىلإ هب
 لامعإ :(ریکفتلا» ءركتفا :رمألا يف (رکفتو) «هيف هلقع لمعأ :رمألا

 .اهلح ىلإ لصوتلل ةلكشم يف لقعلا

 روص ىمسأ (صاخ هجوب) و ىنهذلا طاشنلا ةلمج :(ُكْفلا)

 .راكفأ هعمجو «قيسنتو «بيكرتو ليلحت نم هيف امہ ينهذلا لمعلا
۸۷ 



 .ركف اهعمجو ءام رمأل ةينهذلا ةروصلا (ٌةَركفلاو)

 :۳۳«رینملا حابصملا» بحاص لاقو

 يف يلو ؛يناعملا بلطل ربدتلاو رظنلاب بلقلا ددرت رسکلاب کلا

 .رکف ىلع عمجيو یورو رظن :يأ «رکف رمألا

 بولطم ىلإ اهب لصوتي نهذلا يف رومآ بیترت رکفلا :لاقیو
 .انظ وأ املع نوكي

 : (تادرفملا» ىف ۳ ؛بغارلا) : لوقیو)

 ةوقلا كلت نالوج رکفتلاو «تامولعملا ىلإ لصوتلا ةوق : رکفلا

 ۔لقعلا ةرظن بسحب

(۳) 

(£) 

(6) 

 : تافيرعتلا یف (۶)(یناجرجلا) : لوقیو

 روظنم نب مرکم نب دمحم ۰۷۷ص زیجولا مجعملا :ةیبرعلا ةغللا عمجم

 نب دمحم ۰15/۵ ۷ توریب - رداص راد :برعلا ناسل : يرصملا یقیرفالا

 «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحمو «يواجبلا دمحم ىلع :ت :يدابآزوریفلا بوقعی

 .۵۸۸/۱ ۰۵۱۳۹۹ ةنس ۲ ط توریب ةيملعلا ةبتكملا

 .1۷۹/۲ ھ۱۳۹۹ ةنس ٢ط توریپ ةيملعلا ةبتكملا «ميهاربإ لضفلا وبآ دمحمو

 ضعب يفو) لضفملا نب دمحم نب نیسحلا مساقلا وبآ «يناهفصالا بغارلا»
 هباتک :هراثآ رهشآ «ةينيدلا لئاسملا ىف بتک یبرع هيقف (لضفلا : تایاورلا

 .1۷۳/۸۷ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد .اًبيرقت ه۵۰ ةنس یفوت «نآرقلا ظافلآ تادرفم

 زاریش يف هقفلا لوصأو ةفسلفلاو ةيبرعلا مولع سرد «ذابارتسآ برق وجات يف

 فاشکلا ىلع حورشو «تافیرعتلا : اهزربآ ةريثك راثآ هل ھ١۸۱ ةنس اهب تامو

 ۳۳۳/٦. ةيمالسالا فراعملا ةرثاد .اهریغو يرشخمزلل

 ۳۷/۸ ھ١٤٤١ ةنس ۱ ط توریب - یبرعلا
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 .لوهجملا ىلإ يدأتلل ةمولعم رومأ بيترت ركفلا

 يناعملا يف رکفلا لمعتسي نکل كرفلا نع بولقم ُركِفلا :ليقو
 0 , لا ل

 ۔'''(اھتقیقح ىلإ لوصولل اّبلط اهثحبو رومألا كرف يهو

 رصانعلا وأ ئدابملا ىلإ لصوتلل ةيليلحت ةلواحم نمضتي ركفلاف)

 بلاطملا نع ثحبلا يهو ةيعادبإ ةيبيكرت ةلواحمو هعوضومل ةيساسالا

 ركفلا :ءابدألا ضعب نع بغارلا ىكحي ركفلا ىف ىليلحتلا بناجلا

 رومألا كرف وهو «يناعملا يف ركفلا لمعتسي نكل كرفلا نع بولقم

 .اهتقيقح ىلإ لوصولل اًبلط اهثحبو

 :'""«دشر نبا» لوق اذه نم بيرقو

 نسح» :راثآلا يف درو دقو «لحلا فرعي مل ْذَقُعلا فرعي مل نم

 .«ملعلا فصن لاؤسلا

 تالكشم وأ ةلكشم اهريثت ةيلقع ةكرح ركفلا نإ :لوقلا ةصالخو

 یتلا ةئيبلاو ركفملا ىدل ةلوبقم دودح وآ ئدابمب ةيدهتسم قلطنت فنیعم

 كلتل لولح وأ لح ىلإ لوصولا ةيغب .باطخلاب اهیلا هجوت
 .تالکشملا

 دب الو لقعلا ىلع حرطی لاوس وأ ةلكشم نم رکفلا يف دب الف

 دمحم .د :ت :فیراعتلا تامهم ىلع فیقوتلا :يوانملا فوژرلا دبع دمحم (۱)

 .۵۱۳/۱ ۰۱8۱۰ ةنس ۰۱ط قشمد «توریب رصاعملا رکفلا راد ءةیادلا ناوضر

 ةنس ةبطرقب دلو .دشر نب دمحم نب دمحآ نب دمحم دیلولا وبآ وه :دشر نبا (۲)
 تافلؤم هلو ةيليبشأو ةبطرقب ءاضقلا يلوو ةفسلفلاو بطلاو هقفلا سرد ھ٠

 تفاهت روهشملا يلازغلا باتک ىلع در وهو تفاهتلا تفاهت :اهرهشآ ةريثك

 ۰۱۱۷ ۰۱۱/۱ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد :مجار .ه۵۹۵ ةنس يفوت ةفسالفلا

۸۹ 



 نم ولخی ال ةداع وهو «بیکرتلاو لیلحتلل ام ةقيرط وأ جهنم نم هيف

 وأ باوصلاو ًاطخلل ةيلقعلا ةئيبلا يف هيلع فراعتی ام رایعم وأ ةيعجرم

 ."”(لوبقملا ریغو لوبقملا

 :ةغللا يف قارشتسالا ینعم *

 يوغللا ردصملا نم قتشم ةيبرعلا ةغللا يف قارشتسالا ظفل

 - ءاتلاو نیسلاو فلألا - ةدايزلا فرحأ نم اهدیرجت دعب كلذو «قرش»

 لدت اهناف ةملکلا ىلع لخدت امدنع ةئالثلا فرحألا هذه نأ دجن امك

 اذبو ءايقسلا بلط :يآ «یقستسا» :لوقآ نأك ءيشلا بلط ىلع

 مولع نم هيف امب قرشلا بلط ينعت اهناف «قرشتسا» :لوقآ امدنعف
 .دبلاقتو تاداعو تافاقتو

 :نأ ىلع لدي «قرش» ةملك نع ةغللا مجاعم يف ثحبلاو

 : يأ قيرشتلاو «تءاضأ اذإ تقرشأو «تعلط اذإ «سمشلا تقرش»

 "0402 نرم ڈَعِيَشلا متن :ىلاعت لاق قرشلا ةيحان نم ذخألا

 قرشلا لهأ , ىمسيو « بزئمو قّرشُم نيب ناتش :لاقیو «نیحبصم : يآ
 (6۳) سا هی رہ
 ۰ يف رسم مهدحاوو ةفراشم

 زکرم ءةلاسرلا ةلجم «يمالسإلا ركفلا ديدجت :يعفاشلا فيطللا دبع نسح .د (١)

 ةنس ربمسيد ۰۱۲۲ ةنس ناضمر «لوألا ددعلا «ةرهاقلاب يبرعلا مالعإلا

 .ه١ ص ۰۱

 ۲ :ةيآلا رجحلا ةروس (۲)

 ۳6۱ص ولا عملا : ةيبرعلا ةغللا عمجم ۳۳۹ص ۰ ت .ب .توریب

 ةيرصملا ةئيهلا «ةغالبلا ساسآ :يرشخمزلا رمع نب دومحم مساقلا يبأ هللا راج

 بیذهت :يرهزألا دمحآ نب دمحم ۰۸۸/۱ ۰۱۹۸۵ ةنس ٣ط .باتکلل ةماعلا

 =ةنس فیلأتلل ةيرصملا رادلا ةرهاقلا .نوراه دمحم مالسلا دبع :ت :ةغللا

۹۰ 



 :حالطصالا يف قارشتسالا
 ىلإ اهانعم يف مجرت يتلا ةثیدحلا ظافلألا نم قارشتسالا ظفلف

 .يوغللا ینعملا

 ةملكو يقرشلا ملاعلا ملع وأ قرشلا ملع وه :قارشتسالاف

 .“هنايدأو هتراضح و هبادآو هناغل ىف هاندآو هطسوو هاصقآ : هلک

 «يقارشتسالا رکفلا» بنج ىلإ اّبنج حلطصملا يقش انعمج اذإف

 برغلا لهآ نم سانا اهلوانتی يتلا ئدابملاو راكفألا هب دارملاف

 كلذ قرطو جهانمو هتاهاجتاو هبناوج ةفاكب قرشلل مهتسارد يف

 .لوانتلا

 ةبتكم راد توریب ةغللا نتم مجعم ءاضر دمحآ ۰۳۱۹ ۔ ۳۱۷ص ء۱۹۸۷ =

 .۔۳۱۱/۳ ھ۱۳۷۷ ةنس ةايحلا

 يراضحلا عارصلل ةيركفلا ةيفلخلاو قارشتسالا :قوزقز يدمح دومحم .د )١(

 .۱۸ص ۰۱4۰6 ةنس ریخلا رفص ددع ةمألا باتک ةلسلس

 : رظناو

 ةعبط «تالمحو داقحآ قارشتسالاو ریشبتلا :يواطهطلا تزع دمحم راشتسملا -

 .۳۵ص «م ۱۹۷۷/ھ۱۳۹۷ ةنس ةيمالسالا ثوحبلا عمجم

 ةرارمو داقحآ ةوارض برغلاو مالسالا نيب :باهولا دبع دمحم يلع .د ۔

 ۰.۱۹۷ ص «داصح

 قارشتسالاو ریشبتلا - جهانملاو مولعلا تامدقم ةعوسوم :يدنجلا رونآ ۔

 ۰۷/۵ «ت .ب ةرهاقلا ءراصنألا راد - ةمادهلا تاوعدلاو

 ربوتکآ ددع لالهلا باتک ءانتفاقث ىلإ قیرطلا ىف ةلاسر :رکاش دمحم دومحم -

 " .اهدعب امو ۷۳ص ۰۱۹۸۷ ةنس
 ملاعلا يف ةيميلعتلا ةسايسلا هیجوتو نوقرشتسملا :دوعس لآ ناينث نب فيان -

 ةنس «۱ط ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا «میزوتلاو رشنلل ةيمآ راد «يبرعلا

 ٤ف ص۱٦ .

۹٩۱ 



 لهأ ناهذأ يف هتراضحو هبادآو هتغل قرشلا ةروص قدآ ینعمب وأ

 .هتساردب اونع نمم برغلا

 تاساردلا نم ریثک هفادهآو قارشتسالا خيرات يف بتک دقلو

 تالاجمو هفادهأو قارشتسالا ةأشن نع ثیدحلا لعجی امم ةقباسلا

 دقف اذل ءاّرورکم اًداعم ثحابملا نم اهریغو نیقرشتسملا دنع ثحبلا

 اضرعم .هتایاغو قارشتسالا خيرات ىلإ تاعیرس تاملکب ةراشالا تيأر

 رفاوتل قارشتسالا ةيخيراتب ةقلعتملا ثحابملا نم كلذ یوس امع

 .ناعتسملا هللاو ءاهيلع ةقباسلا تاساردلا

 ات ال ال ال ال ال
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 یفاشلا تحیملا

 هفادهأو هتایاغو قارشتسالا خيرات

 :قارشتسالا خيرات

 ارظن قارشتسالا ةيادبل ددحم خیراتب عطقلا لهسلا نم سیل

 برغلاو قرشلا ءاملع یدل ةيادبلا كلت لوح لاوقألاو ءارالا فالتخال

 .ةماعب

 ثلاثلا نرقلا وأ «رشاعلا نرقلا ىلإ هتأشن عجرأ نم ءاملعلا نمف)

 ىلإ هتيادبب اوعجر نم ءارالا نم نإ لب ءرشع يداحلا نرقلا وأ ءرشع
 .(یدالیملا نماثلا نرقلا

 ةنيدملا ىف ةيمالسالا ةوعدلا تایادب) ىلإ ضعبلا هعجریو

 "غيار ةيدوهيلا نيتقباسلا نيتنايدلا عا مسل كاكتحاو

 ١. 98ص «برغلاو مالسإلا نيب :باهولا دبع دمحم يلع .د (۱)

 2۱۹۹۲ ةيرصملا ةضهنلا ةبتکم ۔ هفادهآو هخیرات قارشتسالا :يبلش دمحآ .د (۲)

 ۰ ۱۵ ص

۹۳ 



 نرقلا يف الا ةفلتخم نادلب يف ضارغآو فادهآ قیقحت ىلع لمعت

 ماع اسنرف يفو ۰۵۱۷۷۹ ماع ارتلجنا يف الوآ رهظ دقف) رشع نماثلا

۹ 

 :قارشتسالا تایاغ

 ثحبلا نم نيقرشتسملا تایاغ نأ نأشلا اذه يف نوثحابلا ىري

 :امه نيتنثا نيتياغ ىلإ اهعومجم يف عجرت امنإ قرشلا رومأ يف

 هب نمؤیف مالسإلا رون ىري نأ نم يبرغلا ناسنإلا ةيامح :ًالوأ]

 ماشلا يف نييحيسملا نم ناك امك «هلیبس يف دهاجيو ءهتيار لمحیو

 هذه مالسإلا لخد نيح لبق نم اينابسإو يقيرفألا لامشلاو رصمو

 نيدلا اذه ةاعد نم اوراصو اجاوفآ هللا نيد يف اهلهأ لخدف عاقصألا

 ."”[هنع نيحفانملاو هتامحو فينحلا

 مالسالاو ةيحيسملا نيب ليوطلا عارصلا اهيلإ مهعفد ةياغلا هذهو

 يف اهلهأ نم ريثك لخدو «ماشلا ضرأ يف ةيحيسملا تمزه ذنم

 يف لثمتملا حلسملا يبيلصلا كاكتحالا تاجومب اًرورم «مالسإلا

 ءاهديك راحدناو اهحير باهذو «مالسالا اًرايد ىلع ةيبيلصلا تالمحلا

 لادبتسا يحيسملا بناجلا نم هتندسو عارصلا رمآ ىلع نیمئاقلل ادب

 فدهل اوفنصو اوبتکف ةفاقثلاو رکفلا ىلع دمتعی عارصب حلسملا عارصلا

 نیملسملاو برعلا ةراضحو ةيمالسالاو ةيبرعلا ةفاقثلا ریوصت] وه ریبک

 .۲* ص

 ايبيل - داهجلا ةلاسر ةلجم - نیقرشتسملا دنع جهنملا :بيدلا ميظعلا دبع .د (۲)

 .٤۸ص ۰۱۶۰۰ ةنس ةيناثلا ىدامج ۹۵ ددعلا
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 ربخ دق اهبتاک نأ ىلع هلدي بولسأبو يبوروالا یراقلل ةعنقم ةروصب

 فولأم يملع جهنم یلعو ءاصقتسالا يف دهج لك لذبو فرعو سردو
 برعلا ءالوه نأ ةروصلا هذه رهوج ناك ...يبوروأ فقثم لكل

 يف عايج .ناك مهل ملع ال لاهج «ةادب موق لصألا يف مه نيملسملا

 قفلو لسرم يبن هنأ ىعداف مهسفنأ نم لجر مهءاج «ةبدجم ءارحص

 ثبلي ملو هوعبتاو مهلهجب هوقدصف .ةینارصنلاو ةيدوهيلا نم اًئيد مهل
 ىتح «مهفويسب اهنوحتفي ضرألا يف اذه مهنيدب اوثاع نأ عايجلا ءالؤه

 يف مهل تماقو ءناد نم ممألا ءاغوغ نم مهل نادو ءناک ام ناك

 ممألا تافاقث نم بولسم اهلج ةراضحو ةفاقث ليلق دعب ضرألا

 ةمآلا هذه ءاملع نوكي نأ رادقألا فيراصت نم ناك مث ...ةفلاسلا

 هذهل اولعج نيذلا مه ءالؤه نأو (يلاوملا) برعلا ءانبأ ريغ نم ةيبرعلا

 . 217[ ىنعم ةيمالسإلا ةراضحلا

 هضرأ «هتساردو قرشلا ةفرعم] اهب ينعأو :ةيفرعملا ةياغلا :ایناٹ

 هملعو هلاجرو هلهأو ءہرامثو هعورزو هراهنأو هلابجو هسقطو ههایمو

 فرعی يكل كلذ ...و .. .هتاغلو هدیلاقتو هدئاقعو هنیدو «هءاملعو
 ."[هیلا لصی فيك

 ذوفنلا طسبل يرکسعلا رامعتسالل دیهمتلا ىلإ ةفداه ةفرعملاف

 كلذ يف ينيدلا عفادلا ریثأت ناهذألا نع بیغی سیلو «تاورثلا ذخأو

 ."”ىلوألا ةياغلا يف انفلسأ امك ثعابلاو كرحملا وه ذإ هلك

 .فرصتب ۹۰ 84ص ءانتفاقث ىلإ قيرطلا يف ةلاسر :ركاش دمحم دومحم )١(

 .٩۸ص «نیقرشتسملا دنع جهنملا :بيدلا ميظعلا دبع .د (۲)

 :۵۹ص .ه۱۱۲ ةعبط - فاصنالاو دوحجلا نيب قارشتسالا : كمس هللادبع .د (۳)

 .د ۰۲۲۲ - ۲۱4ص «برغلاو مالسالا نيب :باهولا دبع يلع .دو ء۹

 ۰۷۶ ۰۷۰ ص .ةیرکفلا ةيفلخلاو قارشتسالا :قوزقز دومحم
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 اهکرحت عفاود قارشتسالا ةكرحل نأ ىلع نوعمجم ءاملعلا لجو

 : رواحملا هذه يف صلختت

 همیقو هلئمو مالسالا فاعضإ يف لثمتیو :ينيدلا عفادلا] - ۱

 .ةحيسملا وأ ةيدوهيلا لوصألا تاذ ةيبرغلا لثملا قوفت تابثإو ایلعلا

 قرشلا دالبل يبرغلا رامعتساالا معد هفدهو :يرامعتسالا عفادلا 5

 .هب اضرلاو رمعتسملا لوبقل ةيفرشلا ةئيبلا ةئيهتو «تامولعملاب هدادمإب

 دالبلا تاورث ىلع ءالیتسالا هفدهو :يداصتقالا عفادلا ۳

 .يبرغلا جتنملل ةيكالهتسا قوس ىلإ اهليوحتو اهتعانص برضو ةيقرشلا

 بابشلا مامآ لمعلل نيدايم حتف هفدهو :يملعلا عفادلا - ٤

 اهتافاقثو اهنايدأو ممألا تاراضح ىلع عالطالا مث ۔'''[يہوروألا

 يف نيقرشتسملا نم ريثكل اکرحم ناك ريخألا عفادلا اذه لعلو ءاھتاغلو

 ريثأت نودب تایمالسالاو تايقرشلا عوضوم ةسارد يف] مهلامعأب مايقلا

 ملعلاب مهفغشو مهقوذ درجمل لب «ةينيد وأ ةيداصتقا وأ ةيسايس لماوع
 قلطني ال نأ ريصقتلاو ةرباكملا نم نوكيو ةمخض ادوهج هيف اولذبو

 ملعلا رداون نم ریثک زرب مهدوهج لضفبو اهیلع ءانثلاو اهحدمب ناسللا

 تعاذالاو رشنلا ىلإ نورق ذنم سمشلا ءوض رت مل يتلا ةفرعملاو

 رداصم نم مکو ءةضرألا ةهاعو نیلهاجلا ةثرولا نم ةنوصم تحبصأو

 لضفب ةرم لوأل تردص اهتمیقو اهتناکم اهل ةيخيرات قئاثوو ةيملع

 ."0[قرشلا يف ءاملعلا نويع اهب ترقو مهتمهو مهدوهج

 (ةيدوعسلا) لهنملا ةلجم «قارشتسالا ةكرح :يجافخ معنملا دبع دمحم .د )١(

 .۱۹۹ص ۰۱۹۸۹ لیربأ ھ١٤٢۱ ةنس ناضمر ۰۵۰ دلجملا 1۷۱ ددعلا

 «نيملسملا نيثحابلاو نيقرشتسملا تاباتك نيب تايمالسإلا :يودنلا نسحلا وبأ (۲)
 . ۱۳ص م۱۹۸۵/ه ۵ ةنس ۲ ط ۰ توریب ةلاسرلا ةسسژؤم
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 ےہ

 حس رے سکس
COMاتو وحش هک تاک ی  

 ل 3

 تلاثلا تحبملا

 نيسح هط روتكدلا لاصتا تاونق

 يقارشتسالا ركفلاب

 ةعماجلاب قحتلا امدنع قارشتسالاب نيسح هط روتكدلا لصتا

 اًمئاق لاصتالا اذه لظو ۰۸۱۹۰۸ ةنس اهتأشن لوآ يف ةميدقلا ةيرصملا

 اذه ذخآ دقلو ۰۵۱۹۷۳ ةنس ربوتكأ ۲۸ يف هبر روتكدلا يقل ىتح

 : هللا نذإب يلي اميف اهل ضرعن ةفلتخم بيلاسأو ًالاكشأ لاصتالا

 :يساردلا لاصتالا

 : رصم يف 1

 ةعماجلا تناك ذإ «ةميدقلا ةيرصملا ةعماجلا يف لاصتالا اذه أدب

 هط فلتخا نإ امف ءاهب سيردتلل نيقرشتسملا نم اًددع تمدقتسا دق

 نيقرشتسملا نم ةذتاسألا ءالؤهل عمتساو ةعماجلا سورد ىلإ نيسح

 كئلوآ هتذتاسأب هط لصتاو . . .هاوهب اورثأتساو هرمأ هيلع اوکلم ىتح)

 فطعلاو قفرلاو بحلاب هرثآ دق مهلكو هفرع دق مهلكف ائیتم ًالاصتا

 نأ بحأو یقدنف يف هروزي نأ ىلإ هاعدو هسفن نم هاندآ دق مهلكو

۹۷ 



 )هر عمسیو هل لوقي

 امك ةبحاصملا ةجرد ىلإ لصو ذإ «هغلبم هطب لاصتالا غلب دقلو

 رهزألا ىلإ هبامذ يف هل هتکراشمو هل انالتنس ةبحاصم نع یکح
 يف هط حجل اذإف . . .رهزألا ءاملع نم هتذتاسأ رواحي وهو هطل هعامتساو

 قفشأو قرشتسملا هبحاص هب قفرت هتجاجل ىلع ءاملعلا هفنعو ةرواحملا

 ."”تكسي نأ هاجرو هيلع

 نيقرشتسملا نم ددع ىلع ةيرصملا ةعماجلاب هط سرد دقلو]

 ةيبرعلا ةغللاب سّردي ناك يذلا يلاطيالا قرشتسملا ونيللن ولراك :مهنم
 اًضيأ ةيبرعلاب سردي انالتنس ذاتسألا اذهو «يومألا رعشلاو بدآلا خيرات

 ةمجرتلا خيراتو ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات «ةبذع ةيسنوت ةجهل يفو

 قرشلا خيرات كلذك ةيبرعلا ةغللاب سردي ينوليم ذاتسالا اذهو «ةصاخ

 يف هلبق ذاتسأ اهنع ثدحتي مل ءايشأ نع بالطلا ىلإ ثدحتيو ميدقلا

 2 ”ةيرامسملا ةباتكلا ركذيو «"”روشآو لباب خيرات لّصفي وهف رصم
 ءالؤه نع مهفي - هط - یتفلاو *"يباروماح نيناوق نع ثدحتيو

 .فرصتب ۳٣ ۳ مايألا :نيسح هط )١(

  (Y)ص (هسفن قباسلا © ۲.

 امهيلع قلطيو تارفلاو ةلجد لوهس يف اترهدزا ناتراضح :روشآو لباب (۳)

 «نیرهنلا نيب ام دالب : تروبالید .ل : عجار .نیرهنلا نيب ام دالب نیتعمتجم

 يناثلا باتک فلالا ةلسلس .لامک مرحم ةمجرت «باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةتيهلا

YAY۰۷ص ء۷ ةعبط  

 تيمسو ةيروشالاو ةيلبابلا تاباتكلا زومر لح ىلع قلطت :ةيرامسملا ةباتکلا )٤(

 «قباسلا :تروباليد .ل :عجار .رامسملا هبشت اهنم ةقالع لك نل مسالا اذهب

 .8 ص

 نیتئام هبو م.ق ۲۰۸۳ ةنس ىلإ هخيرات دوعی رثأ ىلع قلطت :يباروماح نيناوق (۵)

 وه امناو فورعملا ینعملاب انوناق سیل وهو «نوناقلا نم ةدام نيسمخو

 .45ص «قباسلا عجرملا .ةيكلملا تارارقلا نم ةعومجم

۹۸ 



 ال وهو اّرسع وأ ءاوتلا همهف يف دجی الو «نولوقی ام لك ةذتاسألا

 قوشتی امك ءيش ىلإ قوشتی الو سوردلا ءاهتنا هرکی امك اًئيش هرکی
 دق ؟'”نامتيل ذاتسألا وه ىناملأ ذاتسأ اذهو . . .اهنم لبقتسيس ام ىلإ

 ةغللا نيبو اهنيب ةنراقملاو ةيماسلا تاغللا نع بالطلا ىلإ ثدحتي لبقأ

 ."[تاغللا هذه ضعب مهميلعت يف ذخأي مث ةيبرعلا

 ءاطعلا ةلحرم يف ةذتاسألا ءالؤه ضعبب هتلص تدتما دقلو

 لاثملا ليبس ىلعف ..هذيملتب ذاتسالا ةلص نم ربكأ مهب هتلص تناكو

 تناكو ءةفلتخم نطاوم يف ةريثك تارم نامتيل ونيإ قرشتسملاب يقتلي

 ىقتلا نيءاقل هط ركذيو كلذب هط ةداعس قوفت هط ءاقلب نامتيل ةداعس

 ادنلوهب نديل يف :امهدحأ] ةديدش ءاقللا ةرارح تناكو نامتيل امهيف

 رمتؤم يف هثحب يقلي (هط) ىتفلا هذيملت (نامتیل) عمس امدنع

 نيب ههجو ىلع ضيفت تذخأ يتلا هعومد كلمي ملف نيقرشتسملا
 هذيملت كراش امدنع ةرهاقلا ةعماجب بادآلا ةيلك يف :رخآلاو ءالمزلا

 دعب اًرخافم نلعأو ریتسجاملا ةجردل يواملقلا ريهس ةديسلا ناحتما ىف

 يتلا ةاتفلا هذه جرخت يف كراشي هنأل ءدیعس طبتغم هنأ ةجردلاب اهزوف
 دعب ثدحت ام رثكأ امو «یتفلا كاذ هذيملت ةنبا اهنأل «هتدیفح اهدعي

 ."”[ةدفح هلو نبا هل ملع يف دج هنأب كلذ

 عمجملاب ارضع بختناو ءاهئاشنإ دنع ةيرصملا ةعماجلاب سّرد «راثآلاب ريبك

 دمحأ .د عجار «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ريرحت يف كراشو ءرصمب يوغللا

 ءةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا «یناملالا قارشتسالا :يديوه دومحم

 ٠١. ص سه ۰ ةرهاقلا

 .۳۶/۳ مايألا :نیسح هط (؟)

 .۵۵/۳ مايألا :نیسح هط (۳)

۹۹ 



 هتلثم يتلا ةضايفلا رعاشملاو لوألا ءاقللا ةعيبط هط ةجوز رّوصتو

 ناکو «میدقلا هذاتسأ نامتیلب هعامتجال ندیل يف اًديعس هط ناک» :اهلوقب

 نم الاعفنا دشآ ناك امهیآ يردآ الو «میظع دوب هوحن رعشی نامتیل

 وهو یکب نامتیل نأ فرعآ نکل حابصلا كلذ هبحاص ةيؤرل رخالا
 .""«هلیملت قناعی

 يف ةلحرملا كلت يف نیقرشتسملاب هرثأت میظع نع هط نابآ دقلو

 دعي وهو امیس ال ةدافتسالا مظعأ مهنم دافتسا هنأو ءةفلتخملا هتاباتک

 ناونع تحت دعب امیف اهعبط يتلاو ءالعلا يبآ نع ةيعماجلا هتلاسر

 نع ذخأ امب ديشي ةلاسرلا هذه ةمدقم يفف «ءالعلا يبآ ىركذ دیدجت»

 : هلوقب ملع نم نیقرشتسملا

 نم ةذتاسألا ةلج اهیلا يعدو «ةعماجلا يف بدالا مسق ئشنأ)

 تذخأو «مسقلا اذهل تبستناو «ایناملآو اسنرفو ایلاطیا يف نیقرشتسملا

 اذاو ؛لبق نم اهفرعآ مل سوردلا نم ناولآ اذإف .هیف سوردلا عمسآ

 .""(دهع اهب يل نكي مل دقنلا نم نونف
 ةيزيلجنالا - هتلاسر يف ربكألا ظحلا ةيبنجألا رداصملل نوكيو

 يتلا ةءورقملا رداصملا مهأ نمف ؛ةعومسملاو اهنم ةءورقملا - ةيسنرفلاو

 تارضاحم :ةعومسملا نمو ۳" ةيمالسالا فراعملا ةرئاد :اهنم دافتسا

 .۹۲ ص «كعم :نیسح هط نازوس (۱)

 ةيملاعلا ةكرشلا «ةلماكلا ةعومجملا «ءالعلا یبآ یرکذ دیدجت : نیسح هط (؟)

 ۰۱۱/۱۰ ۰۱۹۸۳/۲ ط - توریب باتکلل
 ةيزيلجنالاو ةيسنرفلاو ةيناملألا : ثالثلا تاغللاب نوقرشتسملا هعضو فلوم (۳)

 الا اّریبک اذهج هيف اولذبو تفلتخم تایسنج نم نوقرشتسم هدادعإ يف كراشو
 ۳۷۰/۳ نوقرشتسملا . . .اهضعب ىلع نوبرعملا هبن « طیلاغالا نم اًريثك یوح هنأ
 .اهدعب امو

۱۰۰ 



 .ةیرصملا ةعماجلاب اهاقلآ يتلا انالتنس ذاتسالا

 ةغللا هملعت ةرتفلا هذه ىف نیقرشتسملاب نیسح هط ةلص قثو اممو

 ةغل ناقتا نم ةعماجلاپ ةساردلا ةعباتمل يرورضلا نم ناك اذإ ةيسنرفلا

 «ةيسنرفلا ةغللا نیسح هط راتخاف ةيسنرفلا وأ ةيزيلجنالا نیتخللا نم
 ةساردل ههجو يذلا ناك امبرو ةيسنرفلا ةفاقثلاب هتلص تأدب ةغللا هذهبو)

 امم اًيزيلجنإ ًالالتحا ةلتحم تناك دالبلا نأ ةيزيلجنالا نود ةيسنرفلا

 كلذ يف نیینطولا نیفقثملا ةرهمج یدل ةليقث ةضيغب ةيزيلجنإلا لعج
 نمم اوناک كاذنآ ةينطولا ةكرحلا ءامعز نأ كلذ ىلإ فاضي تقولا

 ."”(ةيسنرفلا اونقتأو اسنرفب اوملعت

 : اسنرف يف يسارالا لاصتالا : ب

 ىلإ هقیرط يف رحبلا نيسح هط بكر ۱۹۱١ ةنس ويام رهش يف
 ةساردل هییلبنوم ىلإ هقيرط ذخأ ىتح ایلیسرم ىلإ لصي داك امو ءاسنرف
 هللا ءاش ام اهيف عمسيف ةعماجلا ىلإ بهذيو ...) "”ةيخيراتلا مولعلا
 اّسرد عمسي ال «ةيسنرفلا ةغللاو خیراتلاو بدألا سورد نم عمسي نأ

 اًملع ميدقلا هملع ىلإ فاضأو ءملعی نكي مل ام ملع دق هنأ سحأ الإ

 دجي نكي مل ةيسنرفلا ةغللا ناسحإ نم هظح ةلق ىلع وهو ءاديدج
 ةذتاسألا ناك ام مهفيل .دهجلا نم اًريثك لذبي الو .ةقشملا نم اًريثك

 .*"(هیضریو هينغي اًمهف سوردلا نم نوقلي

 .۳۵/۱۰ ءالعلا يبأ ىركذ ديدجت :نيسح هط (۱)

 تاساردلا زكرم /...ةيركفلا هرداصم نيسح هط :ثيغم دماح لامك .د (۲)

 .م ۱ ۷ ةلس اط ۔ رصم - ناسنالا قوقحل ةينوناقلا تامولعملاو

 ۰۲ص « نیسح هط عم : يلايكلا يماس )۳(

 ٤( مايألا : نيسح هط ۸۳

۱۰١ 



 رواحم روصت ةزجوم تارابع يف اسنرفب ةيملعلا هتالص هط صقیو

 سالاب نونایرت يف انلزن (سیراب) انلصو ام لوآو) :هلوقب ةلصلا كلت

 تنكس كلذ دعبو «مايأ ةعضب انثکمو ناریجاوف عراش لوآ يف لیتوآ

 ةسردمب سردت ةاتف ةلئاعلا كلت يفو ..سداسلا قباطلا نطقت ةلئاع دنع

 نأ يننكمأ هنأ يف اهل لضفلاو «ةريتركسك ينتدعاسف رفیسب تاملعملا

 ذاتسألاو روهشملا يفحصلا نارب لراش عم اهتسرد امك «ةينيتاللا سردأ

 هيضقي ام تممتأ كلذبو ءةینیتاللا تسرد نيماع يفو دنارکول ةسردمب

 .. .ةيلاعو ةيوناث نيب تاونس تس يف يسنرفلا باشلا

 :ةعبرأ وأ دهاعم ثالث نيب ةمسقم سيرابب يتايح تناك

 خيرات میدقلا خيراتلا سورد رضحأ تنك اهيفو :نوبروسلا

 يسنرفلا بدألاو ء'''كولب ىلع نامورلا خيراتو ۰" زتولج ىلع نانويلا
 *"تراکیدو ٠ مياکرود ىلع عامتجالاو ةفسلفلاو .."”نوسنال ىلع
 )دل را ىلع ةروثلاو "انام ىلع ينيتاللاو 29لورب يفيل ىلع

 ۰1۲ص هتمجرت قبس :زتولج (۷)
 .1۷ص هتمجرت قبس : كولب (۲)

 «مساق دومحم همجرت يسنرفلا بدألا خيرات هراثآ مهآ نم :نوسنال فاتسوج )۳

 .يواملقلا ريهس هتعجارو
 .۷٦ص .هتمجرت قبس (8)

 لواح اًيضاير املاع ناك ؛يسنرف فوسلیف رهشآ (م۱۵۰ - )۱٥۹١ ۔ تراکید )٥(
 كشلا ةيرظن عضوب يميلعتلا دیلقتلا ىلع راث «ةفسلفلا يف يضايرلا جهنملا قیبطت
 بدألا يف دیدجلاو میدقلا نيب عارصلا :يناتكلا دمحم .د :مجار .يجهنملا

 .۱۲۹۱/۲ م۱۹۸۲/ه۱۰۳/۱ط برغملا .ةفاقثلا راد .ثیدحلا يبرعلا

 نوبروسلاب اذاتسآ ناك عامتجالا ملع فوسلیف (م۱۹۳۹ - ۱۸۵۷) :لورب يفيل )٦(

 .۱۵۹۷/۲ ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا عجار .ةيئادبلا ةيلقعلا :هراثآ نم ۱۸۹۹ ذنم

 .هتمجرت ىلع لدتسأ مل :انرام (۷)
 = خیرات ةساردل هتايح سرک يسنرف خرم (۱۹۲۸ - )۱۸٤۹ سنوفلآ :رالوآ (۸)

۱۰ 



 """سوبنیس ىلع ثيدحلا خيراتلاو ء''لید لراش ىلع يطنزيبلاو )۲( . 0( 5 .

 . . . "”اولاجو نوجناميد ىلع ايفارغجلاو

 اهيف رضحأ تنكو سنارف يد جيلوكلا وه :يناثلا دهعملاو»

 رييب ىلع سفنلا ملعو “افونازاك ىلع ةيبرعلاب نآرقلا سرد

 .«. .؟)هیناج

 اهیلا ینبحصت تناک] .فایفینج ةسيدقلا ةبتکم : ثلاثلا دهعملاو

 ةسنآلا یاسملا ىف عمتجن انك دقف ءعبارلا دهعملا هدعآ :تيبلاو تسنالا

 ةيبدأ ةصق وأ ةيليثمت ةياور وأ «ةياور نهادحإ أرقتف ءانأو اهمأو اهتخأو
 00 )٦( بہ “ا ۱ 2" ماس اگ مف
 هيجروبو سنارف لوتانآ بتك نم ريثكو يضاملا نرقلا ليثمت انأرقف

03 

(Vv) 

 ةعوسوملا عجار .ةروثلا خيرات ةيعمج .هئالمز لحأ عم أشنأو ةيسنرفلا ةروثلا

 ۲٦۹/۱. ةرسيملا ةيبرعلا

 ةنس ةيبدالا هلامعأ أدب يزيلجنا قرشتسم (م۱۹۲۰ - ۱۸۲۱) ليد لراش

 :عجار .ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد يف لوصف هلو يبضلل تایلضقملا رشت ء۵

 .۸۵/۲ ۰۱۹۸/۷ «تورییب نییالملل ملعلا راد .مالعالا «يلكرزلا

 رهشآ نم «سیراب ةعماجب سرد ؛يسنرف خروم (م۱۹4۲ - )۱۸٥١ لراش  سوبنیس
 .۱۰۹۹/۱ ةرسیملا ةيبرعلا ةعوسوملا رصاعملاو ثیدحلا ابوروآ خیرات : هتافلؤم

 هرانآ نم خیراتلاو ایفارغجلا سرد (م۰٣۱۹ - ۱۸۷۲) نوجنامید تربلا

 .۸۱۹۲۰ ردص ابوروآ لالحمضا

 يسنرفلا تایضایرلا ملاع (م۱۸۳۲ - ۱۸۱۱) اولاج تسرافیا هلعلف اولاج امآ

 .ایدیبیکیو ةعوسوم .ریجلا ملع يف ةعئار تاماهسإ هلو اًماع نیرشع شاع
 . ۷٦ص «هتمجرت قبس :افونازاک

 يوسلا سفنلا ملع ةلجم ًاشنآ «يسنرف يجولوكيس (م۱۹۶۷ - ۱۸۵۹) :هيناج رييب

 ۰40۸/۱ ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا .«ةیسفنلا تاجالعلا» هراثآ نم «ىضرملاو

 عذاللا مکهتلا هبدآ ىلع بلغ «يسنرف يئاورو بتاک (م۱۹۲4- ۱۸46) سنارف لوتانآ
 رينم .م۲۱٩۱ ماع بادالا يف لبون ةزئاج حنم «روقییآ ةقيدح «سييات هتافلؤم رهشآ نم

 ۰۱۲۲/6 ۰۱۹۸۱ ةنس ١ط «توريب نییالملل ملعلا راد .دروملا ةعوسوم : يكبلعبلا

 ناطیشو ؛بحلا ةميرج هلامعآ نم (ع۱۹۳۵ - ۱۸۵۲) يسنرف بتاک هیجروب لوب

 .ایدیبیکیو ةعوسوم .ةريهظلا

۱۰۳ 



 ."”[ةليل لک ءاشعلا دعب ماظتناب اهؤرقن انکو ""وفیربو

 نعف هل ملعملا ةباثمب دعب امیف هتجوز - ةسنالا هذه تناکو
 تملعت اهیلع «يل اذاتسآ يتقيدص تناک] :هلوقب هط ثدحتی اهلضف

 ةينيتاللا تملعت اهیلعو اهبدآ نم ههقفآ نأ عيطتسأ ام تهقفو ةيسنرفلا
 ةينانويلا تسرد اهعمو «سناسیللا ناحتما اهیف زوجآ نأ تعطتساو

 ."[. . .نوطالفآ راثآ اًعم أرقن نأ انعطتساو

 ةلحرم يف اسنرف يف هط اهاضق يتلا لئالقلا تاوتسلا تناك دقل
 رکفلاو ةيسنرفلا ةفاقثلاب هط لاصتا يف ةبلصلا ةدعاقلا لثمت بلطلا
 يذلاو ةفلتخملا ةايحلا لحارم یف هبحاصو كلذ دعب دتما يذلا یسنرفلا

  .هتافلؤمو هبنک لالخ نم كلذ دعب رهظ

 يف رشع نماثلا نرقلا يركفم ىلإ اًصاخ اليم ليمي هط ناك دقل

 ودبيو . .""وسورو “ريتلوفو ""وردید ةيسنرفلا ةروثلا ءابدأو ءاسنرف
 بدألا يف اهلاثمأ عم نيسح هط باجعإ تراثأ ةروثلا تافارتعا نأ

 نیابت ناو - هطل ةيتاذلا ةريسلا  مايألا ةباتكل ةعفاد تناكف يسنرفلا
 .امهتافارتعا يف نابیدالا

 عباطلا هراثآ ىلع بلغي يسنرف يتاور (۱۹۶۱ - ۱۸۲) لیسرام «وفیرب )١(
 .(أ) مالعألا مجعم «دروملا سوماق .يکبلعبلا رينم .يجولوكيسلا

 .فرصتب ۲۰ :۲4ص «نیسح هط عم :يلايكلا يماس (۲)

 .۳۳ ۰۳۲ص هسفن ت الا عجرملا (۳)

 يبدأ دقانو يدام فوسلیفو يسنرف يعوسوم (م۱۷۸6 - ۱۷۱۳) سنيو ءروديد )٤(

 .۸۳۰/۱ ةرسیملا ةيبرعلا ةعوسوملا .ةيفسلف رطاوخ هراثآ نم اًيئاورو ءاجه ناك

 )٥( ص «هتمجرت قبس :ریتلوف 9۳.
 تالاجم يف رثآ هل .يسنرف فوسلیف (م۱۷۷۸ - ۱۷۱۲) كاج ناج ءوسور (5)

 ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا .ةثيدحلا ةيسنامورلا ةكرحلا دئار دعي تفلتخملا رکفلا
 ۔ ۸/۱

٤ 



 هلاونم ىلع هط جسنف ةينارصنلا ةيرقبع :هباتك *" نایربوتاش بتکو

 امك هیقنتعمو مالسالا نع عفادیل ال «قحلا دعولاو» «ةریسلا شماه یلعا

 اءزج اپ دمحم لوسرلا ةريس لعجيل لب ةينارصنلا نع نايريوتاش عفاد

 .ريطاسألا نم

 ةبراحم ىف ريتلوف بيدألا ىسنرفلا ركفملاب نيسح هط رثأتو

 اًموجه فيرشلا رهزألا نيسح هط مجاهف ...اهلاجرو ةسينكلا ريخألا

 .بناوجلا ضعب يف هسفن مالسإلا نم لان امبرو اًمينع

 ماع دولوملا نانير ""تسنرآ يسنرفلا ركفملاب نيسح هط رثأتو

 .ةماعلا ةايحلا

 يدانت ىتلا (۱۸۵۷ - ۱۷۹۸) ةيعضولا ةفسلفلا سسؤم] "”تنوك

 ةيعامتجالا اياضقلا لكل لح داجيإ ىلع رداق هدحو ملعلا نأب
 .؟۱[ةیف لاو

 ماقأو اکیرمآ راز يسنرف بتاک (م۱۸4۸ - ۱۷۲۸) هینیر وسنارف ؛نایرب وتاش (۱)
 «ءادهشلا» :هتافلژم نم .ايلاطيإ يف اسنرفل اًريفس نویلبان هنيع ارتلجناب

 ۰۱۰۲/۲ ةرسیملا ةيبرعلا ةعوسوملا «ربقلا ءارو تاركذم»و

 «سيرابب سرد «يسنرف قرشتسمو دقانو خرم (م۱۸۹۲ - ۱۸۲۳) نانیر تسنرآ (۲)

 ةأشن خيرات بتك ةيدئاقعلا ةيحانلا نم ال ةيخيراتلا ةيحانلا نم نيدلاب متها

 .۹۱۳/۱ ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا .ةيحيسملا

 ةفسلفلا سسؤم «يسنرف فوسليفو يضاير (م۱۸۵۷ - ۱۷۹۸) تنوك تسجوآ (۳)

 .ماجسناو قفاوت يف سانلا شيعيل عمتجملا حالصإ وه یمسألا هفده «ةيعضولا

 .۲۰ :دروملا ۱۵۱۷/۲ ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا

 ديجملا دبع .د نع القن هبدأ ىف ةيسنرفلا رثأو نيسح هط :هتلق لامك بألا
 .فرصتب ۲۰۷ ۰۲۰ص ءارکفم نيسح هط :بستحملا

۱۰۵ 

۹3 



 :ءاطعلا ةلحرم يف نیفقرشتسملاب لاصتالا

 : يعماجلا لمعلا - آ

 ضعبب تناعتسا دق اهئاشن| دنع ةميدقلا ةيرصملا ةعماجلا تناك

 دتماو .اهب سیردتلل نییسنرفلاو زیلجنالاو ناملالا نم نیقرشتسملا

 ةمزآ ةعماجلاب تلزن ىتح تاونس رشعلا ةبارق اهب كئلوأ سیردت

 ىلإ ةعماجلا ترطضاف ءاهرسأب دالبلاب لزن امم اهیلا تعادت ةيداصتقا

 .اهب سیردتلا ةمهمب مايقلل نیینطولا ةذتاسالاب ينغتست نأ

 يف جردتو نیسح هط روتکدلل يعماجلا لمعلا بابسآ تأیهت املو

 ةينانويلا نیتغللا ضرف ىلع لمع «اهب ناطلسلا نم هل راصو هبتارم

 نیقرشتسملا مدقتساو يسنرفلا مسقلا أشنأو بالطلا ىلع ةينيتاللاو

 هجوتلا اذه هجوو دقلو «یرخآ ةرم ةعماجلاب سیردتلل بناجألا

 يف هذاتسأ ىعدتسا نيح ةصاخ ءاملعلاو نيفقثملا نم ةديدش ةضراعمب

 هنأ قرشتسملا نع فورعمو - افونازاك قرشتسملا سنارف يد جيلوكلا

 يف ضروع املف - لطابلاب قحلا نوسبلیو اهضعبب رومألا نوطلخي نمم
 ةعماجلا نأ اًعيمج سانلا ملعی نأ دیرآ) :ةدیدش ةسامح یف لاق كلذ

 اغعدب ىتأت ال اهيف سوردلا ءاقلإل ابوروآ نم ةذتاسأ وعدت نيح ةيرصملا

 اذهو «ةيكيرمألا ةیبوروألا تاعماجلا جهن كلذ يف عبتت امنإو رمألا نم

 ديرأ دقلو ءاّمح ذاتسأ امناو ايداع الجر سيل ةعماجلا هتعد يذلا لجرلا

 اًيوغل اًريسفت ميركلا نآرقلا رسفي ذاتسالا اذه تعمس ينأ سانلا ملعي نأ

 ولو يسابعلا قاورلا باب زواجتت نأ هجهانمل حیتآ ول تینمتف اًصلاخ

 ةديدج ةقيرط ىلع اوسردي نأ فيرشلا رهزالا ءاملع عيطتسيل ةسلخ
 ."7(اًقح ديفم وحن ىلع ةصلاخلا ةهجولا نم ميركلا نآرقلا صوصن

 .١1ص «مالسإلا ءوض يف هركفو هتايح نيسح هط : يدنجلا رونآ ۱

۱۹ 



 : ةيلزنملا تارايزلا ۔ ب

 وأ ةساردلاو ةذملتلا ىلع نیقرشتسملاب هط ةقالع رصتقت ملو

 .هتایح تاونس عم تدتما ةيصخش تافالعب نیفرشتسملا نم

 نیقرشتسملا نم ریثکل ةرهاقلاب یلوألا ةطحملا هط لزنم ناک دقلو

 ذختا ۱۹۲۵ ماع لودلا ةعماج سيسأت دنع» : كلذ نع هط ةجوز لوقت

 ینعت) ءایفوالا ةرهاقلا ءاقدصأ عبطلاب هرجهي مل يذلا - انتیب ىلإ قیرطلا

 ام ناعرس يتلا دحالا تاسلج تأدب كانهو «ددج نومداق (نیقرشتسملا

 . .ةيبذاجلا نم اّیقیقح اًبطق اهلالخ هط ناك «كلامزلا ىف اًريثك تعستا

 رصم نولصی قیرف لوأ نوفلؤی اوناک نیذلا بناجألا ةذتاسألا ناك ام ذإ

 ناكو «مهتاجوز ةقفرب نيتعاس وأ ةعاس ءاضقل انتيب ىلإ عبطلاب اوتأي یتح
 راثآلا ملاعو ۳*۰" هییهرب ليمإ فوسليفلاو ""راوجیرج ديمعلا مهنم

 اًرعاش ناك يذلا ؟*”فياكس ةرحاسلا ةيصخشلاو ۰۳ رودیرج يزيلجنإلا

 .۳(۳لایناسو “دنالل كلذ دعب مث يزيلكنإلا بدألل اًذاتسأ ناك ام ردقب

 نيعو لسكورب ةعماج نم جرخت م۱۸۸۸ ماع دلو يكيجلب قرشتسم :راوجيرج )١(
 هلو (۳۰ - ۱۹۲) ةيرصملا ةعماجلاب بادآلا ةيلكل اًديمع مث ءاھب اًداتسأ

 ۰۲۳۱/۳ نوقرشتسملا .ةيطنزيبلا ةمحلملاو مالسإلا :اهنم «ةديدع تافنصم

 ةفسلفلا خيرات هل «خرؤم فوسليف (م۱۹۵۲ - )1١481/5 هييهرب ليمإ :هييهرب لیما ()

 .ءازجأ ۷ يف

 .هتمجرت ىلع لدتسأ مل :روديرج (۳)

 .هتمجرت ىلع لدتسأ مل :فياكس )٤(

 يف ةفسلفلل اذاتسأ لمع (م۱۹۲۳ - ۱۸۷۲) يسنرف فوسليف :دنالال هیردنآ )٥(

 .ایدیبیکیو ةعوسوم .نوبروسلا
 .هتمجرت ىلع لدتسآ مل :كايناس (5)

 ۰۷ص «كعم :نيسح هط ةروس (۷)

۱۷ 



 لب مهدحو نیقرشتسملا نم هط فراعمل اًدصقم تیبلا نكي ملو
 مهنیب یوقت ام ناعرسو هط ىلع اوفرعتيل ددج نودفاو هيلع مدقي ناك

 ىلع فرعت يذلا " درج هيردنأ قرشتسملا نم ناك امك ةقالعلا رصاوأ

 ءاقللا اذه ناك دقلو» ؟' ”تييف نوتساغ هعم هبحص نيح هلزنم يف هط

 الو ديجب بجعی هط ناك ؛تارملا هذه نم اًدحاو ديجو هط نيب لوألا

 نإ ام امهنأ ريغ ءاّريثك ناهباشتي ال امهف الیلق ديعب نم نكلو ءكش
 ىلع امهالك اهيف ناك ةيوفع ةشقانم رثإ روفلا ىلع امهافت ىتح ايقتلا

 ."”(دحاو ىأر

 هط ةرايز ىلع نوصرحي نيقرشتسملا رابك نم ريثكلا ناك دقلو

 ءيشلا هيلع ةقفشلاو ىسألا نم نورهظيو ریخآلا هضرم مايأ يف ىتح

 ةبسنلاب ليللا ادغ دقف اهيف رمي ةرم رخآ تناكو '''ریشالب رمي «ريثكلا
 ةيناث هارأل (نازوس) ينإو «قار ربصب ةنحملا لمحتي ناكو "امامت هل

 كلذ رهظأ ...هط دعقم نم بيرق هدعقم ىلع سلجي بتكملا يف

 هل اهمجرت يتلا هتافلؤم نم نيسح هطل ةميمح ةقادصب طبترا يسنرف :ديج هيردنأ (۱)
 .يرصملا بتاکلا ةلجم عجار «تاجوزلا ةسردم هلو «قيضلا بابلا :نيسح هط
 .577/5 ةلماكلا ةعومجملا

 يبرعلا بدألل اًداتسأ ةيرصملا ةعماجلاب لغتشا (۱۹۷۱ - ۱۸۸۷) تييف نوتساغ (۲)
 هل اًئيمأ ريتخاو (۱۹۳۰) يرصملا يملعلا عمجملا يف اًوضع بختناو ۲
 (م۱۹۰۲ - )۱۹۲٦ ةرهاقلا يف ةيبرعلا راثآلا رادل اریدمف اًوضع مث (۱۹۳۹) ماع
 .۲۷ ۱/۱ نوقرشتسملا .ةريثک راثآ هلو

 .۱۱۷ص «كعم :نیسح هط نازوس (۳)

 اًسردم لمعو رئازجلاو برغملاب ملعت ۱۹۰۰ ةنس سيرابب دلو يسنرف :ريشالب )٤(
 نوبروسلا يف اًرضاحم اًداتسأ نيعو ۱۹۳١٦ ماع هاروتکدلا ىلع لصح مث طابرلاب
 ۰۳۰۹/۱ نوقرشتسملا .ةديدع راثآ هلو ۸

 .هتايح رخآ يف ريشالب رصب باهذ ىلإ ةراشإ نازوس مالك يف )٥(

۱۰۸ 



 دنع هتهبج ىلع هط لّبق امدنعو تقیمعو ةيح هتفادص تناك مک مویلا

 .«یف تّرثأو ینتأجاف ةيوفع ةيمح ةمث ناك هل هترداغم

 :ةلئاق هتجوز ثدحتتف تارایزلاو تاءاقللا كلت راثآ نع امآ

 كلت ةصاخو اذاخآ ناك كلذ نأ الا تقئاف ةعرسب مهتلت انمايأ تناک»

 ءرصم جراخ نم نیمداق سانآ عم صاخ هجوب متت تناك يتلا تاءاقللا

 جئاتنلاب هبصخ تارواحم اهنع جتني ناكو « ةريثم ةبسنب دادزت تناک يتلاو

 اًضيأ اهنع جتنی ناك ام ردقب «ةفلتخم تاماهسإو «راكفألا لدابتو

 هبتكب هءاشنإ عباتي هط ناك يذلا ءانبلا لجأ نم ةديدج ةراجح

 ."”«كش الو اًضيأ نيرخآلل ةديدج ةراجح . . .هطاشنو

 :نيقرشتسملا عم هط ةايح نم ةريخألا تاءاقللا ةفصاو لوقتو

 «تاثداحملا تحبصأو اًددع لقأ تاعومجم يف نودفي راوزلا تابا

 متت ةرهاقلا يف نورمي نيذلا بناجألا راوزلا عم ناك ام اهنم ةصاخو

 ."”«اًييرقت دارفنا ىلع

 نيبو هنیب متن تناك تاءاقل نع هتجوز ثلحتت كلذكو

 ."”يركفلا نواعتلا تاعامتجا اهتمس نيقرشتسملا

 : ةيقارشتسالا تارمتؤملا روضح  ج

 يف تأدب يتلاو نيقرشتسملا نم رفنو هط نيب ةيوقلا ةلصلا تناك

 )١( :كعم :نیسح هط نازوس ص۲٥٢۔

 .۱۲ "ص .«قباسلا عجرملا (۲)

 .۲۵۵ص «قباسلا عجرملا ()

 )٤( ص «قباسلا مجرملا ۱۱۲.

 *دحاولا مض ءارمتؤم ۳۰ (۱۹۰۸ ۔ ۱۸۷۳) ةيلودلا نیفرشتسملا تارمتؤم تغلب )٥(

۱۹ 



 موقی نأل ةيعاد «ءاطعلا ةلحرم يف تعرعرتو تمنو بلطلا ةلحرم

 .ةيملعلا مهتارمتوم روضحل هط ةوعدب نوقرشتسملا

 يذلاو ةيخيراتلا مولعلا رمتؤم وه هط هيف كراش رمتوم لوآ لعلو

 وأ فلآ هرضح يذلاو ۱۹۲۳ ةنس لیربآ نم مساتلا يف اکیجلب يف دقع

 ."خیراتلاب نوینعملا ءاملعلا نم ديزي

 هاسأ ناك رمتوملا اذه لثم ىف ةكراشملاب هط ةداعس ردق یلعو

 عقاو ناك ذإ رمتوملا لامعآ لك ةعباتم نم هنکمتو هتعاطتسا مدعل

 ةدحاولا ةعاسلا ىف یقلی ناك هنأ كبسحو» :هلوقب هفصو امك رمتوملا

 اذه يف انکو «ةبطخ نیرشع نم رثکآ ةفرغ نیرشع نم رثکآ يفو

 ینتتاف دقف ردصلا قيض تنك دقل ...ةسردملا ىف ذیمالتلاک رمتؤملا

 نأ ةعيبطلا تبآ دقو ؟عنصن نأ دیرت اذامو ...نالف ةركذمو نالف ةبطخ

 نأ بحن ام لكل دحاو تقول عامتسالاو «"انصاخشآ دیدعت عیطتست
 یل 2
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 بتک یتح تادافتسا نم هنم ققح امو رمتوملاب روتکدلا ديشيو

 دقلو «دیعب نم» هباتک ىف ةحفص نیتسلا ةبارق هدحو رمتوملا اذه نع

 ناکف تادافتسالا هذه اهب مدق ةلاقم يف تادافتسالا هذه روتکدلا زجوآ

 ناکو ...نییفرشو نیملسم برعو نیفرشتسم نم ءاملعلا تام اهنم =

 دعب وأ نيتنس وأ تاونس ثالث لك ةرم تارمتؤملا هذه نودقعي نوقرشتسملا

 .۳۱۵/۳ نوقرشتسملا .عبرأ

 .ب .توریب - باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا .ةلماكلا ةعومجملا : دیعب نم :نيسح هط (۱)

 .فرصتب .۵4/۱۲ ت

 ةردق الو اهل ةدارإ ال ذإ «ةقفوم ريغ ةفاضإ ةعيبطلا ىلإ قلخلا روتکدلا ةفاضإ (۲)
 .هناحبس هلل ةرخسم ةقولخم يه لب

 .۵۵/۱۳ ةلماكلا ةعومجملا .ديعب نم :نيسح هط ةرفإ

۱۹۰ 



 «تارمتوملا هذه لثم اهجتنت يتلا ةفلتخملا دناوفلا اذج ریثک» : هلوق نم

 رکذآ امناو «خیراتلا ملع اهدیفتسی يتلا ةيساسالا ةدئافلا رکذآ تسلف

 نوکت نأ يفكيف ةلص خيراتلا نيبو اهنيب سيل هذه ريغ یرخآ دئاوف
 سانلا ءالؤه ةظحالم يف ةعونتم تاذل دجعل ةظحالملا قیقد اًئطف

 مهنم دحاو لكل امو «جازملاو ةعيبطلاو سنجلاو نطولا يف نیفلتخملا

 نم اًريثك تدفتسا ينآ قحلاو «ةصيقن وأ ةيزم وأ قلخ وأ ةداع نم

 .'«ةيخيراتلا ةيملعلا ةهجولا

 ۱۹۲۸ ماع دقع يذلاو درونسکوآ رمتوم يف روتکدلا كراش امك

 يف ةراشإ مسا هلامعتساو بئاغلا ريمض» :اهناونع ةرضاحم هب ىقلأو

 .«نآرقلا

 ۸۵و .ةلود ۲۵ نع «ملاع ۹۰۰ رمتؤملا اذه يف كرتشا دقلو»

 درفنت ةعامج رشع ةعبرآ نوکرتشملا مسقناو .ةيملع ةيعمج ۹١و ةعماج
 «ةميدقلا ةيرصملا تاساردلا : يهو «لامعألا لودج نم مسقب اهنم لك

 راثآو ءمیدقلا دهعلاو ىندألا قرشلا راثآو «ةيلبابلا ةيويسآلا تاساردلا

 «ةيماسلا تاساردلاو «ةيطنزيبو .يحيسملا قرشلاو .سدقملا باتكلا

 خیراتلا) ةيمالسإلا تاساردلاو (بدآلاو ةغللا) ةيمالسإلا تاساردلاو

 امو زافوقلاو ناريإب ةصاخلا تاسادلاو «ةيكرتلا تاساردلاو ء(نفلاو

 ايسآ تاساردو ؛یطسولا ايسآ تاساردو «ةيدنهلا تاساردلاو ءامهرواج

 .۵۵/۱۲ ةلماكلا ةعومجملا .ديعب نم :نيسح هط (۱)

 بتكملا ءءابدألاو ءاملعلا نازيم یف نيسح هط :یلوبناتسالا يدهم دومحم (0)
 باتكلا ىف فلؤملا لقن دقو 1۵۵ص ه۱۶۰۳ ةنس ١ط ؛توریب یمالسالا
 :ناونعب يذلاو هط روتكدلا ىلع نيسح رضخلا دمحم خيشلا ةليضف در روكذملا
 ةلجم ىف رشن يذلاو «نیسح هط ىلع در نآرقلا یف بئاغلا ریمض ةقيقح»

 ٠ .ةيرجه ۱۳4۷ ماع لوألا دلجملا نم يناثلا ءزجلا ةيمالسإلا ةيادهلا
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 .""«ةیقیرفالا تاساردلاو ءةیبونجلا ةيقرشلا ایسآ تاساردو ةيقرشلا

 يف رصمل الثمم نیسح هط روتکدلا ریتخا ۱۹٦۰ ةنس ویام يفو

 همظن يذلاو ٠ "اسنرولف يف مالسلاو ةيحيسملا ةراضحلا رمتؤم

 ."”كاذنآ اسنرولفل ةدمع ناك يذلا اریبال ویجرویج

 ءاضعآ ةشهد تراثآ رمتوملا اذه يف ةملك روتکدلا یقلآ دقو

 :اهیف ءاج اسنرولف یف ةيفحصلا ةرسألا

 يمالسالا ملاعلا نيب ةوخألا طباور دقع يف یلجتی انبجاو نإ)

 هلوقی نأ قحلا لاق اذإ ءملسم رغصآ عسوب هنأ امب انه هلثمآ يذلا

 ال هنأ كلذ سانلا لك ىلإ اهدمو يحيسملا ملاعلا نيبو  عيمجلا مساب

 ملاعلا امنإو لامش وأ بونجل الو برغل وأ قرشل هللا رظن يف دوجو
 نييحيسملل اهحنمي ال هنإف «سانلل ةلادعلا هللا حنمي امدنعو «سانلاو

 ةبساحمب مكبلاطأ يننإ «سانلا عيمجل امناو ءطقف نيملسملل وأ طقف

 . مكسفنأ

 اريبال ضهن ءرمتؤملا نع ًالاقم بتك يذلا يفحصلا فيضيو

 لاقو هحرف ةارادم عيطتسي نأ نود باطخلا اذه ىلإ عمتسي ناك يذلا

 .*هقناعو «اّقح يخآ تنآ» :هل

 .۳ ۱۷/۳ نوقرشتسملا : يقيقعلا بیجن ()

 ۰1۱ص «يديلقتلا عمتجملا لاوزو نیسح هط : فرش زیزعلا دبع .د (۲)

 تیقوت نأ ىلإ هط ةجوز تراشآ دقو ء۱۹۷ص «كعم :نیسح هط نازوس (۳)

 امنیب «ةیلاتتم عبرآ تاونس يف ةعباتتم تاءاقل ناك هنأو ۳ ماع ناك رمتوملا

 ۱۹۲۰ ةنس ويام ١1 يف ةرداصلا مارهألا ةديرج ىلإ فرش زيزعلا دبع .د دنتسا

 .ربخلا ترشن يتلاو

 ۰ ۱۹۸ص :كعم : نیسح هط نازوس 2
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 موقی ناك يتلا ةددعتملا رافسالا كلت تارمتؤملا هذه ىلإ فاضیو

 ريثكلاب ءاقتلالل .الحم رافسألا هذه تناكف . .ةيفيصلا تازاجإلا يف اهب

 :؟وکسنویلا عم هنواعت - د

 هل رکنتلا اذه اهيلع بيعيو اهل الثمم توریبب وکسنویلا رمتؤم ىلإ هدافیا
 : لوقیف ةمظنملا كلتب هتلصلو

 اهلثمآ نأ عيطتسأ ينآ اهل رطخي مل وأ «ةيرصملا ةموکحلا درت ملا

 نيب نأ ملعلا قح ملعت يهو «وكسنوألا رمتؤم يف اهلثم نم نيب
 اهئاربخ نم تنك ينآو «ةنيتم رصاوآو ةلصتم تالص ينيبو وكسنوألا

 نواعتلا سلجم يف رصم تلثم ينآو ءماع فصن نم لقآ يف نیترم

 هتاشنآ «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق وکسنوألا ماقم موقي ناك يذلا يركفلا

 ."”«ةثيدحلا ممألا ةبصع وكسنوألا تأشنأ امك ةميدقلا ممألا ةبصع

 ناك) :نازوس هتجوز لوقت وكسنويلا عم نواعتلا اذه ةعيبط نعو
 «ریبکلا عورشملاب اًريثك متها دقو «تاونس ذنم وکسنویلا عم نواعتی هط

 امیف كرتشا يتلا ةيراشتسالا ةنجللا ءاضعآ دحآ ناکف «برغلا - قرشلا

 ماع يف سماخلا عامتجالل ةبسنلاب امآ عبرالا هتاسلج يف نظآ

 ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ىلع قلطی (راصتخا) مسا :وکسنوی (۱)

 ةرمث اهؤاشنإ ءاج .ةدحتملا ممألا ةئيهل ةعباتلا ةصصختملا تالاکولا ىدحإ يهو

 دمحأ یسایسلا سوماقلا نم فرصتب ۰.۱۹4۵ ةنس ندنل ىف دقع يذلا رمتؤملا
 ۱ .۔١۹١٤٤٣۱ص ءہللادبع ةیطع

 ةنس ٢ط «توريب ةيملاعلا ةكرشلا .ةلماكلا ةعومجملا .نيب نیہ :نيسح هط (۲)
 .: ۳ ١

۱۳ 



 ءامسآ اخرتقم رارصالاو حاحلالا مغرب راذتعالل رطضا هناف ء۳

 يف ةكراشملا ىلع ارداق دعي مل ذإ هناکم لتحت نأ اهل نکمی

 .۳(اهب ةلص لك عطقي مل ناو تارمتؤملاو تاعامتجالا

 نم ناك) :اهلوقب ريخألا رمتؤملا اذه ىلع ىرخأ ةرم قلعتو
 يف وكسنويلا رمتؤمل يرصملا دفولا هط سأري نأ هيف بوغرملا
 تناك ةلحرب مايقلل ةصاخو ةرئاطلا بوكر عطتسي مل هنكل وديفوتنوم
 ةرهاقلا يف اوناك ...ةعاس نيثالثو اتس تقولا كلذ يف مودت

 هرظتني ثيح ىوكشلاب نوجضي وديفوتنوم يفو «باهذلا نولجعتسي
 ."”(نيقرشتسملا نم ريثكلا

 نيقرشتسملا عم عامتجالل ةصرف وكسنويلا تاعامتجا تناكف

 .يركفلا نواعتلاو

 ياوجوروأب ةيقرشلا تاساردلا قئاثو زكرم ماقآ م۱۹۷۱ ماع یفو)

 لاجم يف «وكسنويلا» ةياعر تحت نيسح هط ميركتل اًريبك اًناجرهم
 اذه يفو ءبرغلاو قرشلا نيب يفاقثلا براقتلاب صاخلا اهطاشن

 ةيروهمجلا يتعماج يف هلامعأ ليلحتل ةيميداكأ ةودن تميقأ ناجرهملا

 ةيبدألا هبتكل ضرعم ميقأ امك نيتنجرألاب «رودافلسو» ياوجوروأب
 .۳(ةیفاقثلاو ةيركفلاو

 : هنأشب مامتهالاو ةلسارملا - ه

 نيقرشتسملا نم رفنو نيسح هط نيب ةلدابتملا ةلسارملا تناك دقل

 ٦٢ ۰۲ ۶۸ص كعم : نیسح هط نازوس ۱(

 .۲۰۲ ص «كعم :نیسح هط نازوس (۲)

 .۱۲ ص « يديلقتلا عمتجملا لاوزو نیسح هط : فرش زیزعلا دبع ہد )۳(
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 امك «ةماعلا ةايحلاو ةفاقثلا يف ءارالا لدابتو لصاوتلا لئاسو نم ةليسو

 ةلاسر نم كلذ ىلع لدآ الو يونعملا معدلا لئاسو نم ةليسو تناك

 ۱۹۵۲ ماع ربوتکآ يف اهرطس يذلاو هط ىلإ ۲ نوینیسام سيول

 يتحرفو يباجعا نع كل ربعال كيلا بتکآ ...» اهب ءاج يتلاو
 ضعب يساوتل مکتعاجش قلأتت ءانبجلاو نیزتبملا ملاع يفف مکعیراشمب
 مهنأش تلادعلا لجأ نم ةداهشلا يف مهسفنآ لتق ىلإ نولصوتی ال نم

 ةيحورلا ةاكزلا ءاقل نیسح هط كرابي نأ هللا وعدآ یننا «ىنأش كلذ ىف

 كتجوز ہللا كرابیلو يقيدص اي كلبقآ ۰۰ .يرصملا بعشلل اهیدزی يتلا
 نیذلا كءادعأ ىتح لب «كءاقدصأو كدالوآ كلذکو كببسب ةزیزعلا

 ."”(كقتاع ىلع ةاقلملا ةمهملا ىلإ هبنتتل تنك ام مهالول

 هط ىلإ ةباتكلا نع فكي مل وهف "”لبمايتيإ لعفي ناك كلذكو
 مهل نيذلا نمض ناك دقف . . .ةيفاقثلا هتايح يف هتدعاسمو هتايح لاوط

 هطل اهثعبي نيرصاعم باتكل ةروشنم ريغ تالاقم ريفوت يف ريبك دوهجم
 نيسح هط اهردصأ يتلا ةلجملا ۔ يرصملا بتاكلا يف رشنتو مجرتتل

 كراش هيدي ىلع ذملتتو ريهزدلوجب لصتا ١977( - ۱۸۸۳) نوينيسام سيول )١(
 ۱۹۱۲) ماع ةفسلفلا خيرات ةيرصملا ةعماجلاب سّردو ؛نیقرشتسملا تارمتؤم یف
 نم ریثکلا ةیوضع لان .يرهزألا يزلاب رهزألا سورد ىلإ عمتساو (م۱۹۱۳ _

 7 ىلع وبرت هراثآ يمالسالا فوصتلاب ميظع مامتها هل ناكو "و ةيوخللا عماجملا
 .اهدعب امو ۲۱۳/۱ نوقرشتسملا .اًقنصم

 ۲۵۵ص «كعم : نیسح هط نازوس (۲)

 قوراف ةعماجب بادالا ةيلكب يسنرفلا بدألل اذاتسأ لمع «يسنرف : لبمایتیا (۳)
 ۱۰ ددعلاب لاقمب اهآدتبا يرصملا بتاکلا ةلجم يف تالاقم ةدع رشن .لوألا

 ءروكذملا ددعلا - يرصملا بتاكلا ةلجم عجار ۰۱۹۶۷ ةنس رياني يف رداصلا

 .[ةلماكلا ةعومجملا] عبارلا دلجملا نم 1۵1ص

 ہن



 دیدشو هط رابخآ نع لاوسلا مئاد نیقرشتسملا نم ريثك ناك دقلو
 هطل لثمت تناك يتلا تاقوالا كلت يف ةصاخ هتبطاخم ىلع صرحلا

 عوضوم ةراثإ باقعآ يف هط اهیف نحتما يتلا ةرتفلا يفف ةنحم تاقوآ

 ةريثك لئاسر نوقرشتسملا هيلإ لسرآ  يلهاجلا رعشلا يف - هباتک

 ۲! دیفالید يفيل ةلاسر لئاسرلا كلت نمو هرزآ نم نودشیو اهیف هنوساوی

 :اهیف ءاج يتلاو

 نم لاضنلا خيرات نإ «ةقيمع ةروصب رابخألا هذه ینتنزحآ ...)

 اًموي ققحتیس كلذ نکل دعب هتریسم لمکتسی مل ةيملعلا ةيرحلا لجأ
 ةيرحلا حور راصتناب كلذ ققحتيسو «كلذب عانتقا ىلع ينإو ءام

 نيقي ىلعل ينإو «ةضراع نوكتس مكتباصأ يتلا ةاسأملا نإ «ةقيقحلاو

 ایاضقلا نم يه انتيضقك :لوقأ لب مکتیضقک ةيضق نأل .كلذ نم

 لبقتسملاب اًناميإ معفم يناو .مايألا نم موي يف ةرساخ نكت مل يتلا

 رركأ نأ دوأو انلافطأل وأ .كش نم ردق ىندأ نود انل نوكيس يذلا

 قمعأبو باجعالا نم ردق مظعأب مكب طبترم يننأ ةيناث ةرم مكل
 . دولا

 نم اًحضاو ادب دقف بتكي امبو هطب نيقرشتسملا مامتها نع امأ

 ربكأ هجوي ناك هنأ) ديج هيردنأ نع تثدح ذإ كلذ نع هتجوز مالك

 هط نبا - سنژم ىلإ بلط هنأو هط هبتكي ناك امل همامتها نم ردق

 باتكلا اذه «ىلهاجلا رعشلا» نع ةلصفملا تاحاضیالا ضعب - نيسح

 ةيماسلا تاغللاو ةيبرعلل اًذاتسأ لمع ۱۹٦۷( ۔ ۱۸۸۲) ىلاطيإ :اديفاليد ىفيل (۱)
 نم ريثكل مجارت بتك « ةيبرعلا ةغللاو مالس الاب میظع مامتها هل امور ةعماج ىف

 ٦٤٤. ۰481/۱ نوقرشتسملا .ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف ةباحصلا

 .۱۱۰ص «كعم :نيسح هط نازوس (۲)

۱۹۹ 



 فوصتلا يف هيبأ تالمأت لوح كلذكو «لئاه يود هل ناك يذلا

 ديج هيردنأ باتك نم يبرعلا صنلل هتمدقم يف اهضرع يتلا يمالسإلا

 سردی ناك يذلا - نوینیسام سيول نع ربختو ء''(قیضلا بابلا»
 عم يشمي ناك هنآ»  سيرابب يلاعلا نيملعملا دهعم يف سنؤم اهدلو

 ملعتسي ناك هنأو ءاھب اًنوتفم سنؤم ناك يتلا تارضاحملا بقع سنؤم

 مايقلل ططخي وأ لمع نم نيسح هط هب موقي ام لك نع يدو مامتهاب

 )هر

 :اهلیعفتو ةيملعلا دهاعملا ءاشنإ - و

 رکفلاب لاصتالا تاونق نم ةانق لثمت تناك یتلا رواحملا نمو

 نم ناکف برغلاو قرشلا نيب روسجلا دم ىلع لمعت ةيملع تاسسومو
 ٤ . (۳) 5 ۲ نأ وا

 .*هلیمجب اًفارتعاو هدهجل اًريدقت همسا تارضاحملا ةعاق ىلع قلطأ

 ىرخأو ةرهاظ فادهأ اهل يتلا دهاعملا نم وهو) ةميدقلا رصمب مالسلا

 )١( «كعم :نيسح هط نازوس ص؟١59.

 .٢٥۲ص ءقباسلا عجرملا (۲)

 خرؤم «سيوسلا ةظفاحمب ۱۹۱۱ ةنس سطسغأ ۲۸ ديلاوم :سنؤم نيسح .د (۳)
 خيرات سلطأ :هراثآ مهأ نم يسلدنألا خيراتلاب صاخ مامتها هلو روهشم
 ۰.۱۱۲ ص «نیسح هط لئاسر :زيزعلا دبع ميهاربإ .مالسإلا

 )٤( «نیسح هط لئاسر :زيزعلا دبع ميهاربإ ص١155.

۱۷ 



 يعولاو ةلماشلا ةفاقثلا نیوکتو میلعتلا ةرهاظلا فادهالاف ةنطاب

 ةراثاب مهنيد يف نیملسملا كيكشت يهف ةنطابلا فادهالا امآ .يراضحلا

 .(نیملسملا نيب ةينارصنلاب ریشبتلاب لمعلاو لوح كوکشلا

 يف ...) :هتجوز لوقت دهعملا اذهب هط روتکدلا ةلص نعو

 يذلا «لدنز» بألا ىركذب مالسلا راد يف لفتحي ناك يضاملا رهشلا

 اذه تاساردلا زكرم هب نيدي امع هثيدح لالخو ءرهشأ ةدع لبق ىفوت

 فاضأ ءاّبلاغ هيف ثدحتي ناك يذلا لدنز بالا ةيناحورو لمعو ركفل

 نيمسا نع همسا لصفي نأ ناكملا اذه يف نكمي ال هنأ ميكح نارطملا

 هطو نوینیسام سيول :امهو اًضيأ امهل اهقلأتب مالسلا راد نيدت نیرخآ

 .(وحنلا اذه ىلع ةثالثلا ءامسألا هذه عمتجت نأ بحال ينإو نیسح

 ةعيفر ةركف هيدل تناك) - ىتلا اسنرفب ةقيثولا هتلصل روتكدلا ناكو

 امك تابسانملا نم ريثك يف اهنع عافدلل اًريثك لضان دق ناكو «اهنع

 حامسلاب ةيسنرفلا ةموكحلا نم اذهع ذخأ دق - اهتفاقث رشنل ريثكلا لمع

 تثکنف تداع اهنآ الإ رئازجلاب ةيمالسالا تاساردلا دهعم سيسأتب هل

 .۳"هسفن ملآو روتکدلا نزحأ امم دهعلا اذه

 ال ال ال ال ال ال

 .فرصتب ۲۱۲ص «برغلاو مالس لا نيب :باهولا دبع يلع .د )۱(

 .۲ ۹۵ ص « كعم : نيسح هط نازوس )0

 .فرصتب ۱۹۱ص ءقباسلا عجرملا )۳

۱۱۸ 



 ےک

 سس مج سکه
 هوس و

 ل بت

 عبارلا تحیملا

 نيسح هط بدأب نيقرشتسملا مامتها

 اوثدحتو «هلوح بتكلا اوفنصف نيسح هط بدأب نوقرشتسملا متها

 هتاباتك نم ريثكلا اومجرتو ‹ثيدحلا یبرعلا بدآلا ةريسم ىف هرود نع

 - ىلإ

 .يضاملا نرقلا يف بدألاب اب اولغتشا نمم هريغ

 قيقحت ساسأ ىلع يبرعلا انيدأل مهتاسارد نوفرشتسملا ىنب دقلو)

 «ةيخيراتلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا تابلقتلا بسح « يبرعلا بدألا ةسا رد

 .؟۱)(هتاهاجتا حضوتو بيدألا

 تاباتك لوح نيقرشتسملا تاسارد نم جذامن ركذن نأ اندرأ نئلو

 قرشتسملا تالاقم ركذن ام لوأ انركذل ةمجرتو اًفينصت نيسح هط

 ددع رهزألا ةلجم «بدألا ىف نيقرشتسملا راثآ :يركذ وبأ ىسرم ديسلا .د )١(

 ةيناثلا ةنسلا سداسلا ءزجلا ۱۹۹۹ ةنس ربوتكأ ء«ه١47١ ةنس ةرخآلا ىدامج

 ۰۸٩۱ ص «نوعبسلاو

۱۱۹ 



 نرقلا لئاوآ ذنم ثیدحلا بدألا تلوانت یتلا "بيج يزيلجنإلا

 ىلع هلعجو نيسح هط بدأ صوصخلا ىلع اهيف لوانت يتلاو يضاملا

 ."7بدألا ىف نيددجملا سأر

 يف هرثأو نیسح هط) ب اهل نونع يتلاو ايكاك ةسارد ركذت من

 .۱۹۵(۳ كازول - ندنل) «یرصملا بدألا ةضهن

 باتکلا ةمدقم يف هلعج يذلاو هط نع “زنوج ةسارد مث

 هط نع ةلسلسلا يف لوألا ءزجلا لعج ذإ نیرشعلا نرقلا يف نییرصملا

 ,ںیسح

 نیسح هطب مامتهالا يميظع اوناکف نویلاطیالا نوقرشتسملا امآ

 م٦٦۱۹ ةنس نیسح هط نع ةسارد " يلييرباج وکیشنارف بتکف

 بتکو ۰۱۹14 ةنس روحسملا رصقلا ةياور *" يريلاف تمجرتو

 یف ةيردنکسالاب دلو يزيلجنا قرشتسم (۱۹۷۱ - ۱۸۹۵) نوتلماه ریسلا ؛بیج (۱)

 ضعب ىف اوضع ناك (۱۹۵۵ - ۱۹۳۷) دروفسکأ ىف ثویلجرم فلخ رصم
 ۱ .۱۲۹/۲ نوقرشتسملا «ةيبرعلا عماجملا

 يبرعلا زکرملا رشن (ةلماکلا ةعومجملا) ةديدجلا ةلجملا .مالک :نیسح هط ()

 ۰1۲/۱ ۱۹۹۷ ةنس ء١ط «رشنلاو تاساردلل

 .416/۳ نوقرشتسملا :يقيقعلا بیجن (۲)

 لامعآ نم نیسورک يرت يف دلو ۱۹۲۰ ماع دولوملا ندسرام زنوج )٤(
 اریدمو اذاتسآ لمع ندنل ةعماج نم جرختو «ةدحتملا ةكلمملاب ناجرومالج

 نوقرشتسملا ۰۱۹۷۷ ذنم ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا ىف ةيبرعلا تاساردلا زکرمل
2/۲ ۱ 

 ةعماج يف ةيبرعلا ةغللا ةذتاسأ ريبك م5 ٤ ةنس دولوملا وكيشنارف «يلييرباج هر

 هتسارد ناونع ء۸٤۱۹ قشمدب يبرعلا عمجملا يف السارم اًوضع بختنا ءامور

 .اهدعي امو 551/١ نوقرشتسملا ۰۱۹6 اًدقان نيسح هط» نيسح هط نع

 ىلإو اًئيدحو اًميدق يمالسإلا خيراتلا ىلإ تفرصنا ةيلاطيإ ةثاحب :يريلاف ايشنيف )٦(
 555/١. نوقرشتسملا .اهبادآو ةيبرعلا ةغللا هقف

۱۳۰ 



 ايرام تبتكو ا ك٤ راثآو ةريس نيسح هط) ناونعب ةسارد ٩ هناتزتر

 :ىلوألا نیسح هط نع نیتسارد ونیلان یلاطیالا قرشتسملا ةنبا ۳ ونیلان

 هط ناونعب : ةیناثلاو ص9۰ كب نيسح هط تافنصم نع ةذبن ناونعب

 .''ء١٦۱۹ ةنس ايلاطيإو نيسح

 يبنتملا نع هتسارد "*ریشالب بتك نييسنرفلا نيقرشتسملا نمو

 بتكو «نيسح هط مهنمو ميظعلا رعاشلا اذه يدقانل اهيف ضرعتو

 ناج نايسنرفلا مجرتو « نيسح هط ناونعب ةسارد لف لراش كلذك

 كاج بتكو «مايألا نم يناثلاو لوألا نیآزجلا تييف نوتساجو رسول

 .نيسح هط لامعأ نم تاراتخم ناونعب ةسارد كريب

 «ةيسنرفلا ىلإ «سؤبلا ةرجش» ۷ تف نوتساج مجرت امک)

 مجرتو اًضيأ ةيسنرفلا ىلإ «ناورکلا ءاعد» "”سيسنرف نومير مجرتو
 : تاغل ةدع ىلإ نیسح هطل مايألا باتک

 بدتنا ءايلاطيإو رصم يف ةيبرعلا ملعت ۱۹۸۰ ةنس یفوتملا وتربموآ «وناتزتر ١(
 .41۲/۱ نوقرشتسملا .ومرلاب ةعماج يف مث سمش نيع ةعماج يف اذاتسآ

 يف هتقفارو هيلع تجرخت «ونیلان ولراک ةميرك (۱۹۷۶ - ۱۹۰۸) ايرام ءونيلان (۲)

 يف يوغللا ممجملل السارم اوضع تریتخا .هدعب نم هطاشن تفنأتساو هرافسآ
 8۵1/۱ نوقرشتسملا .نیقرشتسملا نيب ةقومرم ةلزنم تلتحاو ۱۹۵۲ رصم

 .8۷۲/۲ نوقرشتسملا :يقيقعلا بیجن عجار (۳)

 .۱۰۸ص هتمجرت قبس (8)

 يف لمع «رئازجلاب دلو يسنرف قرشتسم ۸ ماع دولوملا لراش «لایف )٥(

 ةيتاذلا ةريسلا لالخ نم يرصملا عمتجملا :هراثآ نم ةرهاقلاب يسنرفلا دهعملا

 .۳۷۲/۱ نوقرشتسملا .نیسح هطل

 ةينفلا ثوحبلا مسقل اًريدم نيع «سیراب يف جرخت يسنرف قرشتسم كاج «كريب )٦(
 .۳۳۱/۱ نوقرشتسملا .(۱۹۵4 - ۱۹۵۳) رصمب نایللا سرس يف ةيبيرجتلاو

 .۸۵ ص «هتمجرت قبس (۷)

(A)هتمجرت ىلع لدتسأ مل . 

۱۳۱ 



 .۳ ۰۲1۳۵08 ةيزيلجنالا ىلإ همجرت

 .Kabilak, ۸٥0909. ارامتأو كولباک ةيربعلا ىلإ همجرتو

 .1ونطعانط ةينيصلا ىلإ همجرتو

 00000006 Day ةيسورلا ىلإ همج رتو

 .("ثيموج ایثراج ويليمإ ةينابسإلا ىلإ همجرتو

 ات ال ال ال ال ال

 فراعملا راد .نیعبسلا هدالبم دیع يف نيسح هط ىلإ : يودب نمحرلا دبع .د (١)

 .۲۷ص ء۲٦۱۹ ةرهاقلا

 نم جرختو ديردم يف ۱۹۰۵ ةننس دلو ينابسإ قرشتسم ثيموج ايثراج ويليمإ (۲)

 نم ديدعلا راز ء۱۹۲۹ ةنس ةطانرغ ةعماجب اًذاتسأ لمع ء٦۱۹۲ ةنس اهتعماج

 .۲۱۳/۲ نوقرشتسملا .ةيملعلا عماجملا نم دیدعلا ةيوضع لانو ةيبرعلا لودلا

 ٦۷٤/٤. نوقرشتسملا : يقيقعلا بیجن (9)

۱۳۲ 
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 4 ثلاثلا لصفلا رر

 ةيمالسإلا ةديقعلاو نيسح هط

 :ثحابم ةعبرأو ديهمت ىلع لمتشيو

 .نيدلا ةأشنو نيسح هط :لوألا ثحبملا

 .كشلا ةعزنو نيسح هط : يناثلا ثحبملا

 .رایتخالاو ربجلا ةيضقو نيسح هط :ثلاثلا ثحبملا
 .ةرخآلا يف ىراصنلاو دوهيلا ةاجنو نيسح هط : عبارلا ثحبملا

۱۳۳ 
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 تہ ميري ىع
 یسعور) ؛ ندد هه

 الا
 ةباتكلا ىلإ هقيرط فرع ذنم مالسإلا نع ةباتكلل نيسح هط هجتا

 ء(ملعلاا فحص يف هتاباتكو ؛يضاملا نرقلا لئاوأ يف ةيفحصلا

 تاعوضوملا جزم امبرو «كلذ ىلع دهاش ريخ «روفسلا»و ««ةيادهلا»و

 .امهنيب سامتلا برقل اًرظن ةيوغللا تاعوضوملاب ةينيدلا

 نع ربعتو ةظفاحملاب ةمستم ةرتفلا هذه يف هط تاباتك تءاجو

 ضعب يف اهباش امبرو «رهزألا يف اهملعت يتلا ةیفاصلا نيدلا ميلاعت
 برغلاب نيرثأتملا ضعب تاباتکب رثأتلل اًرظن طالتخاو بارطضا نايحألا

 ریرحتب ىدان يذلا ۲" نیمآ مساق) :لثم هجهانمو همظن ىلإ نيعادلا

 امب اًضيأو ةيبرغلا بتكلا مجرتي ناك يذلا لولغز يحتفو ةأرملا

 ةسايسلا يف ةديدج حور نم اهب هدهع لوأ يف (ةديرجلا) هتمدق
 ."”(عامتجالاو

 دعب ءاطعلا ةلحرم يف ةيناث ةلحرمك ءاجف يمالسإلا هط ءاطع امأ

 نع ةباتكلا اهيلع بلغ ىلوألا ةلحرملاف ءاسنرفو رصمب ةساردلا مامتإ

 (١) هتمح رت قبس : نیمآ مساق « ص٦٤۔

 ) )۲.فرصتب ۱۷۵/۲ مايألا : نیسح هط

۱۳۵ 



 تناك مث «ةینامورلاو ةينانويلا یلوألا هلوصأ يف ًالثمم يبرغلا ركفلا

 دعب ةصاخ يضاملا نرقلا نم تاینیئالثلا يف مالسالا نع ةباتکلا ةلحرم

 اذه «كلذک هتمزآ ىف قزارلا دبع يلعل هترزاژمو يلهاجلا رعشلا ةمزآ

 تباو هتفلاخمل نيسح هط روتكدلا ىلع عباتتي موجهلا لعج يذلا رمألا

 .اهتايحو اهتديقع يف ةمألا

 برغلا نع ةباتكلا نيب ةنزاوملا نم ةلاح لثمت ةيمالسإلا هتاباتك تءاج

 . ۳" ةينلا نسح تابثإو ةروصلا رييغت رخآ ىنعمب وأ مالسالا نع ةباتكلاو

 نل مالسإلا نع ةباتكلا ىلإ نيسح هط هجوت نأ ضعبلا ىري امنيب
 ةقيرطب ءاّديدج ادرس مالسإلا ةصق درسل ةلواحم» نوكي نأ ودعي

 ۔ مهرظن يف - نكت مل نيدلل هط ةرظنف .. .يرصملا نادجولا يوهتست

 ."”(سوفنلا يف ةنينأمطلا ثعب» نع ديزتل

 ثيح نيقباسلا نييأرلا ةحص دكؤيل " ثیمس قرشتسملا يتأيو
 هذهف ۲*«یمسرلا عمقلا بنجتل مسر كيتکتا هنآ هط هجوت يف ىري

 امنإو جاهنم وأ قلطنمك مالسإلل هط ينبت مدع دكؤت ةعمتجم ىؤرلا

 ثحابلاو هجهانمو ىبرغلا ركفلل ةعباتملا طخ نم هانبت ام دكؤيل بتك

 اهئراب ىلإ تاينلا لكي امنإو هعباتي الو يأرلا اذه عياشي ال هرودب

 نم اونا نيسح هط هجوت يف ىأر يذلا «سراف رشب» يأرلا اذه ىأر نمم )١(

 ةئيهلا .رصم ىف ةطلسلاو نيسح هط : ینغلا دبع یفطصم :عجار (ة رطخلا ةبعللا

 .۱۹۸ ص ۷ باتکلل ةماعلا ةيرصملا

 .۱۹۸ص «رصم يف ةطلسلاو نیسح هط : ينغلا دبع یفطصم (۲)

 ١915 ماع ادنکب وتنروت يف دلو يدنك قرشتسم :لوتناک دیرفلیو ٠ثیمس (۳)

 ددع يف سرد :اروتکدلاو ریتسجاملا ىلع لصحو نوتسنرب هعماح نم جرختو

 ۰۱۸۲/۳ نوقرشتسملا .ةريثك راثآ هلو ةيملاعلا تاعماجلا نم

 ۰۱۹۹ ص «رصم يف ةطلسلاو نیسح هط : ينغلا دبع یفطصم 2

۱۳۹ 



 تاباتک ىلع ریثآ امل اّرظنو .هتطخ وأ بتک ام باوصب ةربعلاو .هناحبس

 تالؤاست نم نیدلا تسم یتلا ةيبدالاو ةيوغللا وأ ةيمالسالا نیسح هط

 زیکرتلا ًالواحم اهیلع فوقولاو اهتسارد متحملا نم تيأر تاشقانمو

 وأ ءاقتلالا تالاجم نایبو يقارشتسالا رکفلاب رثأتلا بناوج ىلع

 .مالسالا میلاعت عم اهفالتخا وأ اهتقفاوم یدم نایب مث فالتخالا

 :ةيمالسالا ةديقعلاو نیسح هط

 نیسح هط ىلع مکحلا ناونعلا اذه تحت ةباتکلا نم ضرغلا سيل

 ةديقعلاب قلعتت يتلا هئارآ ىلع فوقولا ضرغلا امناو ءنامیإ وأ رفکب
 مث ةعامجلاو ةَّنّسلا لهأ بهذمل اهتقفاوم یدم نایبو «ةيمالسإلا

 قافتالا هجوآ نایبو نیقرشتسملا ءارآب ءارالا هذه ةلص نع فشکلا

 .فالتخالا وأ امهنیب

 دحأ لوألا ماقملا يف يننأل كلسملا اذهب يسفن تذخأ امناو

 مهل اونيبيو هيلع مهنوثحيو ريخلا سانلل نوحضوي نيذلا هللا ىلإ ةاعدلا
 لهأ نم دحأ ىلع مكحلا يف اوطروتي نأ نود .هنع مهنوهنيو رشلا

 وأ رفکب يأرلا يف ططشلا لهأ نم وأ يصاعملا باحصأ نم ةلبقلا

 .ةدحاو هذه ةاضق اوسیل مهنآ كلذ نم مهعنمی ءةلملا نع جورخ

 راثآو فقاوم نم هيلع بترتی امل كلذو ریفکتلا ةروطخ :ةيناثلاو

 هدالوآ نع هناطلس ملخو هجوز نيبو هرفکب موکحملا نيب قیرفتلا لثم

 عمتجملا نم هرکلاو ةيالولا قح هنادقفو «مهداقتعا ىلع رثؤی ال یتح
 .خلإ . . .يمالسالا

 .لالضلا قرفو َةَّئَّسلا لهأ نيب ریفکتلا ةيضق :يناطحقلا فهو نب يلع نب دیعس )١(
 .فرصتب 55 - ۵۰ ص ؛م۱۹۹۹/۸ھ۷ ةئس ۰۱ ط  یسیرجلا ةسسژؤم ةیدوعسلا

۱۳۷ 



 ةلاح ىلع فوقولا اهتفرعم يضتقت طباوض ریفکتلل نأ :ةثلاثلاو

 لهجلا وهآ فلاخملا هلعف وأ هيأر ىلع هلمح ام ةفرعمو هيلع موکحملا

 روهمج هب هفلاخ يذلا هلوق وأ هلعفل لیوأت هلأ ءهاركإلا وأ أطخلا وأ

 لوقلا اذهل نيعدتبملا نم وهأ «رفكلاب مكحلا يضتقي يذلاو نيملسملا

 ةفرعم نم دب ال “هل ةريصب ال دلقم وهف هريغل هيف عباتم وأ لعفلا وأ

 .هلك كلذ

 قفتا دقف .نيعملا ريفكتب مكحلا يف ةَّئَّسلا لهأ ددشت :ةعبارلاو)

 ةفرعم نم دب الف ةجحلا مايق دعب الإ نيعملا ريفكت مدع ىلع فلسلا

 ىلع ةلدألا امو ءاهمهفو ةجحلا غولب نيب قرفلا امو .ةجحلا هب موقت ام
 ."”(قيقدتو ةيانع ىلإ جاتحي اذهو كلذ

 ةَّنَّسلاو نآرقلا ءوض يف لاوقألا ضرعأ نأ تيأر هلك كلذل

 نايبو نيرخأتملاو نيمدقتملا نم لضفلا ىلوأ ءارآب امهدعب اًدشرتسم

 مالع ىلإ هبحاص رمأ الكوم «نيملسملا داقتعال هتفلاخم وأ هتقفاوم

 .هناحبس بويغلا

 ال ال ال ال ال ال

 هل ةريصب ال الهاج ناك نإ اًديلقت رفکلا يف عقو يذلا رذع ىلإ ةيميت نبا بهذ (۱)
 .۸٥ص ؛قباسلا ردصملا عجار .ةجحلا هيلع موقت ىتح روذعم وهف هقف الو

 .لالضلا قرفو ةَنُسلا لهأ نيب ريفكتلا ةيضق :يناطحقلا فهو نب يلع نب ديعس (؟)

 .فرصتب

۱۳۸ 



 خر
 یا ے9 جم
 یی ورا ید سکس

  CONNین کہہ تبعا ۲۲۱

 ل تر

 لوألا ثحبملا

 نيدلا ةأشنو نيسح هط

 بتك هنأ نيسح هط روتكدلا ىلإ تبسن يتلا ةريطخلا اياضقلا نم

 اًمالك نييروتسدلا رارحألا بزح لاح ناسل ةيمويلا ةسايسلا ةديرج ىف

 ىلإ رظني ملاعلا نإ) :نأشلا اذهب هلاق امم ناكف «نيدلا ةيرشبب هيف لوقي

 «سابللا ىلإ رظني امكو «هقفلا ىلإ رظني امکو ةغللا ىلإ رظني امك نيدلا

 ةعامجلا دوجو اهثدحي ةيعامتجا رهاوظ اهلك ءايشألا هذه نإ ثيح نم
 ةرهاظ ثيدحلا ملعلا رظن يف نيدلاف نذإو ءاهروطت يف ةعامجلل عقتو

 يحولا هب طبهي ملو ءامسلا نم لزني مل ةيعامتجالا رهاوظلا نم هريغك
 ىأر نإو اهسفن ةعامجلا تجرخ امك ضرألا نم جرخ امنإو

  «اهسفن هلوت اهنأ» قدأ ةرابعب وأ ءاهسفن دبعت ةعامجلا نأ ''”(مياكرود»
 ۔ اهسفن هلؤتو اهركف دبعت يهف هدبعت مث اهركفب هلالا عرتخت اهنآ ديري
 ملعلاو ةيحان يف نیدلا نأ وهو ؛سانلل قحلا :لاقی نأ ةحيصنلا نأو

 ."”(.. .ليبس نم امهئاقل ىلإ سیلو یرخآ ةيحان يف

 .۷٦ص «هتمجرت قبس )١(

 ۳ : يلوبناتسالا يدهم دومحم ۳ ۰۳۹۲ ص ۱۹۸۳/۲ ۳ ۰۸ط توریب

۱۳۹ 



 :یلوالا : نیتریطخ نیتیضق ريثي وهف هتروطخ هل مالکلا اذهو

 ءرشبلا عنص نم اهنآ ءاعدالاو ضرألا ىلإ اًعيمج هللا تالاسر بیذکت

 .سانلا ةيادهل هلسر ىلإ هللا يحو نم تسيلو

 هتوعدو ملعلا اياضقو نيدلا ميلاعت نيب ضقانتلا ىوعد :ةيناثلا

 هعقو نم ففخي نأ دارأف «لوقی ام ةروطخ كردأ روتكدلا نأكو

 نأ نكمملا نمو «لقعلاب ركنم روعشلاب نمؤم هنأ معزف سوفنلا ىلع

 ام رقي ال املاع نوكيو «ملعلا هتبثي مل امب نمؤي نيد اذ ناسنإلا نوكي

 :روتكدلا لوقي ملعلا هتبثي مل

 نيتيصخش هسفن يف دجي نأ الیلق ركف اذإ عيطتسي ئرما لکف)

 بصعت حلو یضرتو نزحتو حرفتو ملأتو دلت ةرعاش یرخألاو  سمآ هيلإ

 نوكت نأ عنمي يذلا امف ءامهادحإ نم صلخن نأ عيطتسن ال ءاننیوکتو

 ةنمؤم ةيناثلا ةيصخشلا نوكت نأو «ةدقان ةثحاب ةملاع ىلوألا ةيصخشلا

 روتكدلا ريربت ءاج دقل '''(؟یلعأالا لثملا ىلإ ةحماط ةنئمطم ةنايد

 يحولاو ةوبنلا يفن نأ لقعي يذلا نمف) اهتقباس نم مظعأ ةثراكب

 «لقعو ملع فاصوألا نم فصو ىلع وه ةيوامسلا بتكلا بيذكتو

 نوكيو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإو نيد رخآ فصو ىلعو

 ۰۱ط - توریب «یمالسالا بتكملا ءابدألاو ءاملعلا نازيم ىف نيسح هط =
 .٦٠٠ص ما ۳

 ۰۰۰ ص ءابدالاو ءاملعلا نازيم يف نیسح هط :يلوبناتسالا يدهم دومحم (۱)

۱ 

۱۳۰ 



 . . .دحاولا لجرلا اذهل نیتیصخش دحاو لجر يف نیفصولا عامتجا

 ...؟ضرألا نم تجرخ ةيناسنالا ةعامجلا نأ ىلع ملعلا عطق یتمو

 ثحبی نأ هل فیکو ؟ملع هنأ ىلع نایدالا يف ثحبی ملعلا ناك یتمو

 باب يف لخدی ام ىلع ةعيبطلا هذه دیدحتو هتعیبطب روصقم وهو اهیف
 نم ةفورعملا سحلا لئاسو الا هل لئاسو الو «ةيسحلا ةلدالا
 60( طابنتسالاو ةلباقملاو ۳)ءارقتسالاو )تحیلا

 دوزم ريخألا اذه نأبو «ناسنالا یدل ةيرطف ةينيد ةفطاع دوجوب ءاملعلا

 كلذ ریغو ءانبالا ةبحمو «نیدلاولاب ربلاو ةيسنجلا ةريغلا نم یندآ دحب

 جاوزلاو نیدلا نم لک ةاشن ریسفت مهضعب دارآ دقو .فطاوعلا نم

 حیحصت وأ ريوطت ىلإ ةفاضالاب .ةديدج تاقالع وأ تامولعم فاشتکا ضرغب
 قیقدلا مالعتسالاو صحفلا اذه يف عبتي نأ ىلع العف ةدوجوملا تامولعملا

 .تانايبلا

 ١ط «ن .ب ةرصاعملاو ةلاصألا نيب يملعلا ثحبلا :كمس هللادبع .د :عجار
 . اص ء4٤ ةنس مه ۱۱۵ ةنس

 .[ ۵۰۰ ص زیجولا مجعملا] .ةيلك ةجييتن ىلإ لوصولل تايئزجلا حبت : ءارقتسالا )۲(

 ىف ةبغرلا درجم ريغ ددحم فده وحن ةهجوملا ةداجلا ةثداحملا ینعنو : ةلباقملا )۳(

 ثحبلا :كمس هللادبع .د :عجار .يهفش ءاتفتساب هبشآ يهف اهتاذل ةثداحملا

 ۰۱۷۲ ص تقرصاعملاو ةلاصألا نيب يملعلا

 نيناوقلا نم وأ ةيئزجلا ىلإ ةيلكلا ئدابملا نم لقتني يذلا جهنملا وه :طابنتسالا )٤(

 :كمس هللا دبع .د :عجار .ةبرجتلا ىلإ ءاجتلا نود ةيعرفلا ماكحألا ىلإ ةماعلا

 ۰۱۰۲ ص «یملعلا ثحبلا

 .فرصتب ۳٥٣ ۰۳۵۵ص ءنآرقلا ةيار تحت :یعفارلا قداص یفطصم )٥(

۱۳۱ 



 تاعزنلا هذه نأ ىلع انفقوی خیراتلا نکلو وحنلا اذه ىلع ةرسالاو _

 يآرلا ىلع ٌءانب لوقلا نکمی هناف ذتنیحو (!) ناسنالا ىف ةيرطف تسيل

 اذإ ءاهتاذ ىف ةيقلخلاو ةينوناقلا دعاوقلا لیصافتل دوجو ال هنأب فلاسلا

 نأ يأرلا اذهل اًعبت نکمملا نم سيلف مث نمو ...ريبعتلا اذه حص

 اًعوضوم اهتاذ يف اهل دوجو ال يتلا ةيقلخلا دعاوقلا ةعومجم حبصت

 .'«قالخألا ملعل

 ةرسألاو نيدلا ةبراحم ىلإ وعدت اهنأ مياكرود ةيرظن ماوقف

 همعز بسح ىلع اهنأو تاعمتجملا ىف ةليصأ تسيل اهنأل ؛قالخألاو

 .مهتايرح نم دحتو نيرخآلا ةداعس نود لوحت

 وأ اهسفن دبعت ةعامجلا نأب لوقي نأ مياكرود ىلع بيرغلاب سيلو
 لاق نيدلا فرع نيح هنأل كلذو ءهدبعت مث اهركفب هلإلا عرتخت اهنآ

 ءايشألاب ةقلعتملا لامعألاو تاداقتعالا نم ةدناستم ةعومجم» هنأب

 يف اهعابتأ مضت لامعأو تاداقتعا (ةمرحملا ةلوزعملا :يأ) ةسدقملا
 TD) نا 8

 .'''اةلملا ىمست ةيونعم هدحو

 يلمعلا اهبناج ىوس ةينيدلا ةيسدقلا نم ربتعي مل فيرعتلا اذهف)

 لب هتيسدق ىلع اليلد اًمئاد سيل ام ءيش سمل نم عنملا نأ هتاف دقو

 نأ مهتاف امك ءسجرو ثبخ نم هيف ام ليلد دضلا ىلع نوكي دق

 اذإف اهدئاقعل ةلماك ةمجرت نوکت نأ بجي ةلحن لك يف ةيلمعلا رئاعشلا

 نم وهف صئاقنلاو بويعلا نع اهیزنت هيبناج دحأ نم وه سيدقتلا ناك

 .۳۰ص .ءابدالاو ءاملعلا نازيم يف نيسح هط :يلوبناتسإلا يدهم دومحم )١(

 ۰۲۱ص ماه ‹تيوكلا ملقلا راد « نیدلا :زارد هللادبع دمحم .د )٢)

 .فرصتب ۳

۱۳۳ 



 درج دق فیرعتلا اذهب هنأ امك «لامکلاو لامجلاب فصو رخآلا بناجلا

 درج دقف كلذ لعف ذإ وهو «ةيهلإلاو ةيحورلا یترکف نم نیدلا ةيهام

 .؟۲)(هتافص صخآ نم نیدلا

 هنأل ؛كلذ يف مالی ال يضرآ جاتن نيدلا نأ معزي نيح مياكرودف

 يدوهي ناك نإو نايدألا ىلع درمتم وهف «بنذ رفكلا دعب سيلو رفاك
 طوقسلا اذه طقس ام اقح اًنّيد ناك ولو هنيدب ةلصلا توتبم هنكل لصألا

 .عيرملا

 عمجأ ةقيقحو ةيناسنإلا ةعامجلا ةايح يف ةليصأ ةرطف نيدتلا نإ

 نيدتي روصعلا مدقأ ذنم ناسنإلا اودجو دقف] نايدألا وخرؤم اهيلع

 يف تدجو دقل» :نيخرؤملا رابك دحأ لاق ىتح هلاب نمؤيو دبعتيو

 ادہآ دجوت مل نکلو نوصح الو عناصم الو روصق الب اندم خيراتلا

 .(دياعم الب ندم

 دقو تاوهشلا رابغ وأ تاهبشلا ادص ةرطفلا هذه ىلع مكارتي دق

 دادجألل لهاجلا ديلقتلا وأ یوهلا عابتاو نظلا عابتاب سندتتو فرحنت

 ءادب ناسنإلا باصي دقو ءاربکلاو ةداسلل ءايمعلا ةعاطلا وأ ءابآلاو

 نأ ديب !!هللا نع ينغتسيو هدحو موقي اًئيش هسفن نظيف بجعلاو رورغلا

 ناسنالا باصأ اذإف «لوزت الو نمكتو «تومت الو لبذت ةرطفلا هذه

 ىف سانلل الو هل دي الو «هب هل لبق ال ام اهثراوكو ةايحلا دئادش نم

 زربتو «ةللضملا ةيحطسلا ةرشقلا لوزت ام ناعرسف «هعفر الو هعفد

 هبر اّیعاد سوبحملا قونخملا توصلا قلطنيو «ةنماكلا ةقيمعلا ةرطفلا

 ۰۳۱ص ۱۹۸۲ ۲ تیوکلا .ملقلا راد .نیدلا : زارد ہللادبع دمحم .د )١(

 .فرصتب ۳

۱۳۳ 



 نوع نم لص رحْلا يف رضا رحم ادو :یلاعت لاق امك ۲۳[هیل) اًبينم
 نكمملا نم نإ] :نايدألا خيرات يف ””نانير تسنرأ لوقي ۳4 5
 ملعلاو لقعلا لامعتسا ةيرح لطبت نأو هبحن ءيش لك لحمضي نأ

 ةقطان ةجح یقبیس لب «نيدتلا يحمني نأ ليحتسي نكلو «ةعانصلاو

 يف يناسنالا ركفلا رصحي نأ ديري يذلا يداملا بهذملا نالطب ىلع

 ۱ .؟[ةیضرالا ةابحلل ةتيندلا قیاضملا

 هذاتسآ عبات نیح قحلاو باوصلا فلاخ روتکدلا نأ ةصالخلاو

 يذلا همیلعت نم روتکدلل نوکی نأ يغبني ناکو لوقلا اذه يف مياكرود

 .لاضلا لوقلا اذه نم مصاع هيف أشن يذلا هعمتجمو هاقلت

 :نامیالاو ملعلا نيب ضقانتلا یوعد

 نیدلا نأ يهو - ةقباسلا هاوعد ىلع نهربی نأ روتکدلا دارآ نيح

 طوقس ىلإ طوقسلا اذه هداق - ءامسلا نم لزنی ملو ضرألا نم جرخ

 ىلإ ءرملا لصو اذإف ةعباتتم لسالس تافالاو بویعلاف هقباس نم مظعأ

 .اهریغ ىلإ هتملسآ اهادح)

 نيب ضقانتلا اهیف یعدا ةضيرع یوعد ىلإ لوألا هطوقس هداق
 سیلو یرخآ ةيحان يف ملعلاو ةيحان يف نیدلا» نأ معزو نیدلاو ملعلا

 ةلمج وأ ناسل ةلز ءاعدالا اذه نكي ملو «لیبس نم امهئاقل ىلإ

 هسفن يف نماک داقتعال ةقداص ةمجرت ءاج امناو «يبدألا مظنلا اهاضتقا

 ۹ط ءهرصم .ةتبهو ةبتكم  ةايحلاو نامیالا :يواضرقلا فسوی .د )١(

 .فرصتب ٩۱ ص ۰۸۱۹۹۰ /هم ۰
 .1۷ :ةیالا ءارسالا ةروس (۷)
 .۱۰۵ ص .هتمجرت قبس (۳)

 )٤( ص «نیدلا :زارد هللادبع دمحم .د ۸۷.

۱۳ 



 نمد هباتک نمض ءاج لیوط ثحب ةروص يف سانلل رهظ ام ناعرس
 ةصق هامسآ ام امهیف ضرعتسا «نیدلاو ملعلا نيب :ناونع تحت «دیعب

 هرصع ىلإ لصو ىتح ثیدحلاو میدقلا يف ملعلاو نیدلا نيب مادصلا

 يف ءاج يذلا) ثحبلا ةباتك خيرات یتح ىرحألاب وأ هيف شيعي يذلا

 (مكحلا لوصأو مالسإلا» باتك رشن ديعب اتبشن نيتللا نیتجضلا باقعأ
 ماع «يلهاجلا رعشلا يف» باتكو م١٠۹٠ ماع قزارلا دبع يلعل

 ءامهيفلؤم درط ىلإو «نيباتكلا مادعإ ىلإ اتهتنا نيتللاو ء٦۹

 :يناثلاو «يرهزأ ملاع بقل نم هديرجتو يعرشلا ءاضقلا نم : لوألا

 ."7(ةيرصملا ةعماجلا نم

 اذه أرقت نأ دعب نظتس] :لاق نأب ثحبلا اذه ىف روتكدلا ىهتناو

 ىرن امنإو ءامهسفن يف نيدلاو ملعلا نيب ةيوق ةموصخلا ىرن ال انأ هلك

 نحن !الك . .افلتئاو ايفاصتل امهتكرت ولو اهتعفنمل اهلغتست ةسايسلا نأ

 نأ نم ثحبلا اذه لوأ يف هانلق ام ىرن امنإو يأرلا اذه ىرن ال

 ىلإ الو اهئاقتا ىلإ ليبس ال ةيرهوج ةيساسأ نيدلاو ملعلا نيب ةموصخلا
 ةكلمب نالصتي ال نيدلاو ملعلا نأل ؛ةيرهوج ةيساسأ يه .اهنم صلختلا

 رخآلا لصتيو روعشلاب امهدحأ لصتي امنإو «ناسنإلا تاكلم نم ةدحاو

 رخآلا رثأتي الو فطاوعلاب رثأتسيو لايخلاب امهدحأ رثأتي «لقعلاب

 نسأ نيدلا نأل ؛ةيرهوج ةيساسأ نيدلاو ملعلا نيب ةموصخلاو .هليلحتو

 ناكو اًئيد ناك :ءيش لك ةميدقلا روصعلا يف ناك هنألو ءملعلا نم

 .نیدلا نم يملعلا مسقلا اذه ريغف كلذ دعب ءاج ملعلا نآلو ءاّملع

 دومحم نع القن ۱۵۰ص ءرصاعملا يمالسإلا ركفلا :ةبوتلا يزاغ/ذاتسألا ()

 ."5١ص ءابدالاو ءاملعلا نازيم يف نيسح هط :هباتك يف يلوبناتسإلا يدهم

۱۳۵ 



 نم هب رفظ امع لزنی نأ ملعلا یبآو «رییغتلا اذهل نعذی نأ نيدلا یبآو

 ريغ يف تلق امك هتیصخش امهدحآ دحج اذإ الا اقفتی نلف تارمثلا

 نیدلا نال ؛ةيرهوج ةيساسآ نیدلاو ملعلا نيب ةموصخلاو ناکملا اذه

 ددجتلاو ریغتلا هسفنل یری ملعلا نالو رارقتسالاو تابثلا هسفنل یری

 نيب ةموصخلاو .هتیصخش نع امهدحآ لزنی نأ الا اقفتي نأ نکمی الف

 یدملا عساو لیلج میظع امهدحآ نأل ؛ةيرهوج ةيساسأ نیدلاو ملعلا

 لیئض عضاوتم رخالا نالو هعوضومل ءاهتنا الو هل دح ال دمألا ديعب

 مث يضميو «مجحي نأ هركي ال مث مدقي یطخلا ءيطب عماطملا دودحم

 الا اقفتی نأ نکمی الف مدهلا نم جرحتی ال مث ينبيو «دتری نأ هرکی ال

 .[هنم دب ال رمآ امهنیب ةموصخلاف هتیصخش نع امهدحآ لزنی نأ

 اهتقباس نع لقت ال یرخآ جئاتن روتکدلا ررقی جئاتنلا هذه دعبو
 ةموکحلا كلذکو ةثيدحلا ةيرصملا ةموكحلا) نأ ررقی ذإ اهتروطخ يف

 نم الو ملع نم الو نيد نم ساسآ ىلع ناموقت ال ةثيدحلا ةيسنرفلا

 ىلع ةرضحتملا ضرألا راطقأ يف ةثيدحلا ةموکحلا موقت امنإو هفسلف

 لقآ الو رثکآ ال ةيندملاو ةيداصتقالا ةعفنملا نم صلاخ يسايس ساسآ

 ىلع موقت ةموکحلا نأ يف نورکفی ال اوحبصآو اذه نم سانلا غرف دقو

 اذهو ةموكحلاو نيدلا نيب ةلص يف اوركف ناف .هیلع موقت ال وأ نيدلا

 هفقت نأ بجي يذلا فقوملا ةعيبط يف نوركفي امنإف ءردان ليلق

 تانايدلا هذهب فرتعتأ ءةلقلاو ةرثكلا نيد نم ةحلاصلا ةرحلا ةموكحلا

 ."”(راكنإ الو فارتعا ريغ نم اهلهجت وأ اهركنت مأ

 يه ةرضحتملا تاموكحلا نأ ديفي ذإ ناكمب حوضولا نم مالكلا اذهو

 VY ۱۹/۲ ةلماکلا ةعومجملا «دیعب نم : نیسح هط (۱)

 .۱۷۲/۱۲ هسفن قباسلا عجرملا (۲)

۱۳۹ 



 ةروصلا نوکتف اونیدتی نأ دارفالا دارآ اذإو «هيلإ تفتلت الو نیدلا ذبنت يتلا

 لاجرو «ةينيدلا مهتايح يف نیدلا لاجر يضمي نأ نوکت) وحنلا اذه ىلع

 اعفتنم ةجتنملا ةيلمعلا هتايح ىلإ داوسلا فرصنی نآو ةيملعلا مهتايح يف ملعلا

 لوزت نآو ةيمويلا هنووش ریبدت يف ملعلاب اًعفتنم «هللا نيبو هنیب امیف نیدلاب
 .۲(ابازحأو اًعيش سانلا مسقت يتلا ةرکنملا تاموصخلا هذه

 هلص هل سیل هبرو دبعلا نيب ةيحور ةلص درجم روتکدلا يآر يف نیدلاف

 «مهحاورآ بيذهت يف هب ذخألا يف ةعساولا ةيرحلا دارفأللو هلوح نم عقاولاب
 .اهيلع مهممه نورصقيو اهب نونعيف ةيداملا ةايحلا ىلإ نوفرصني وأ

 نحن) :لوقيف ملعلا نم هفقوم ىلإ لباقملا يف روتكدلا صلخي مث
 بابسأ انذختا اذإ الإ شيعن نأ عيطتسن نلو «شيعن نأ ىلإ نورطضم

 لغتسنو ءابرهكلاو راخبلاب عفتنن نأ نوجاتحم نحنف «ةثيدحلا ةايحلا

 انليبس وهو كلذ ىلإ انليبس هدحو ملعلاو ءانعفانمو انتايحل اهلك ةعيبطلا
 هسردي ناك امك ال نویبوروآلا هسردي امك هسردن نأ ىلع كلذ ىلإ

 نبا بط ىلإ ""روتساب بط نع لدعن موي انل ليوو «نورق ذنم انؤابآ
 نأ عيطتسن ال يذلا ثيدحلا ملعلا اذهو «'*”يكاطنألا دوادو "انيس

 )١( ةلماكلا ةعومجملا .ديعب نم :نيسح هط ۰۱۷۰/۱۲

 رود فشک «یسنرف ىجولويبو ىئايميك (۱۸۹۵ - ۱۸۲۲) سيول ءروتساب (۲)
 مجعم ؛دروملا سوماق .يکبلعبلا رینم .ضارمألا فلتخمب ةباصالا يف میثارجلا

 اهلك مولعلا ماما (ه4۲۸ - ۳۷۰) هللادبع نب نیسحلا نبا يلع وبآ :انیس نبا (۳)
 ةفسلفلا يف ةريثك تاماهس! هلو مولعلا نم اًريثك زاح «سیئرلا خیشلاب بقلملاو

 .۲۰۳/۱ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد .بطلاو قطنملاو

 رصبلا ريرض ناك «ةیروس ةنيدم ةيكاطنأ ىف دلو یبرع بیبط : یکاطنالا دواد )٤(

 ةنس يفوت «باجعلا بجعلل عماجلاو بابلألا يلوأ ةركذت» :باتک وه هبتک رهشآ
 ۰1۱/۳ ةيمالسالا فراعملا ةرثاد ہھ۸

۱۳۷ 



 ةيرح هلك وج يف الا رمثي نأ الو شيعي نأ هنكمي ال هلع ينغتسن

 نع ةحودنم الف اذاو ةايحلا رثؤن نأ اما :نيتنثا نيب نحنف حماستو

 .(دومجلا راتخن نأ انلف اًذِإو ءتوملا رثون نأ امإو ةيرحلا

 رصعلا اذه يف سانلا نم اًرفن كراشي معازملا كلتب روتكدلا نإ

 بجي ةدعاصلا لايجألا نأو ةيلابلا تافلخملا نم ىسمأ نيدلا نآ» اونظ

 قلاخ برل ةياعر نود .اهدحو ريستو هدودح ىدعتتو هدويق رسكت نأ

 قيلاغم ضف ملعلا نأب نومهاولا كئلوأ قلعتيو ءرظتنم ءازجل بيهت وأ
 قبت مل هدنع نم اًجالع ةلكشم لكل دصرأو هرارسأ فشتكاو نوكلا

 .اًناكم هاياضقل الو اًعضوم نيدلل

 لظيسو لز ملو ناك نیدلا ن نإ ...هلك كفا إ مالكلا انهو

 هفوشك تفدارتو هداعبآ تدتماو هدامآ تعستا امهم ملعلا ناو

 ةيادهل نکمیو نامیالا معدیو يحولا قدصی امب الإ ءيجي نلف

7 
 نمحرلا

 ىلإ برغلا ءاملع ضعب اههجوی یتلا ةينمضلا وأ ةحيرصلا تاضارتعالا

 مالسالا دض سانلا ضعب هرشنی ام اهيلإ مضن نآو ءاّبلاغ مهبهاذم

 ىلإ ةجاح یرن نأ نود اهب رقت نأو ةيبهذم ةموصخ وأ ةيسايس دصاقمل

 ۰۱۸۲/۱۲ ةلماكلا ةعومجملا .دیعب نم : نیسح هط (۱)

 رطق ةفاقثلا راد - ةاعدلاو ةوعدلا يف تاسارد «هللا عم ١ :يلازغلا دمحم خیشلا (۲)

 .۲ ۲۸ص ۸۱۹۸۵ هم ۵ ةعبط

۱۳۸ 



 .(اهنع عافدلاو اهیلع هب ضرتعا امع باوجلا عامس

 :عارص ال لماکت ملعلاو نیدلا

 ةيعرش ملعلا باعش لامکتساب الإ میقتست ال ناسنالا ةايح نإ)

 یده يلقعلا هملع هديزيو «هتایح طبضتو ةعيرشلا هیدهت «ةيعيبطو

 يوقتلاو يعيبطلا ملعلا باستکا نم لعجی نأ كشوي وهف الاو «ةدابعو
 رقتحي یتح دوجولا قئاقح نم هل فشکنی ام هلوهیو همظاعتیف «ةياغ هب
 هفختست وأ ءةايحلا يف هتيلوؤسمو هتناکمو هتمارک يردزي وأ هسفن ناش

 اًيلج هرطخ ادب فوخت اذهو هسفن فالتإ يف هلغتسیف هیفطتو ملعلا ةوق

 اًبيهر یدم اهب غلبو ةيواميكلاو ةيرذلا بورحلا لئاسو ملعلا نقتأ ذم
 فده ناسنالل نوكي نأ نم صانم الف ...ريمدتلا ىلع ةردقلا نم

 ةيملعلا ةوقلا كلت يف همکحی اطباض هنم دمتسیل يلقعلا ملعلا نم یلعآ
 .كالهالاو ررضلل ال ریخلل اهلالغتسا نوکیف ةميظعلا

 ءانغ ال يحولا نم اًدشر ناسنالا یقلی حیحصلا نیدلا راطإ يفف

 یتح ملعلا بلطو رحلا رکفتلل حلاص خانم هل ًايهتي امك .هنود نم هل

 قستتو «هکرادم هب عسوی ام ةيبيرجتلاو ةيلقعلا ةفرعملا لئاسو نم ذختی

 .۳(ملعلا ةهجو دحتتو ةفرعملا جهانم ناميإلاب

 حیحصلا ملعلاف ةبذاك ىوعد نیدلاو ملعلا نيب رکانتلا یوعد نإ

 نافلتخی فيك .فالتخا الو رکانت امهنیب ثدحي ال حیحصلا نیدلاو

 هعجارو ؛رهاط ةزمح ةيكرتلا نم همجرت ملعلاو نیدلا :اشاب تزع دمحآ/ریشملا (۱)
 ةنس/ه۱۳۹۹ ةنس رشنلاو ةمجرتلاو فیلأتلا ةنجل ةعبطم - مازع باهولا دبع .د

 ۔۱۲۹ص ۰

 ٤ط - تیوکلا - ملقلا راد .ناسنالا ةايح يف هرثآو نامیالا :يبارتلا نسح .د (۲)
 .ريسي فرصتب ۲۱4 ص ۰۸۱۹۸۳ ةنس ۔ ه ۱۰۳ ةنس

۱۳۹ 



 امهالکو

 ةرمز ٌتاوصأ تاوصأالا رکنآ نمو

 اًرصاق تاب نیدلا نإ :نولوقی

 مکدیور تلق «ثیدحتلاب» نودانی

 ؟رکنم ملعلل نيدلا ن نإ لاق نمو

 اًحناوج حيسكلا رکفلل قلطأو

 اًيفاخ سيل ام هاوفألاب نولوقت

 ةرم ولت ةرم يدحتلا ديعأ

 : لاق نم قدصو .هریدقتو ہللا رمآ نم

 ادیُخ ضرألا يف نیدلا نا ول ذوت

 ادغلاو مويلا رتست ال هسيياقم

 ادمجتلا ىضري نيدلا نإ لاق نمو
 ادتبا هنآرق هللا یلاعت «أرقإ»ب

 ادلقملا دیرآ ال يل فشتکا لاقو

 ادصقم رفکلل نمحرلا قّقح الف
 ادوجأب اوئيج هللا باتک اذهف

 دمحم متسل «هللا لوسر متسلو هقلخب یردآ نمحرلا نم متسلف

 ملعلا ةلص تعطقنا نأ ملاعلا خيرات يف حدافلا أطخلا نم ناك دقل

 ىلع دزن يذلا يهلالا يحولا ءاجف) میقتسملا طارصلا نع داحف هللاب

 یا كر رثأب فا :یلاعتو كرابت برلاب هطبریو هللاب هلصي يمألا يبنلا

 رشبلا ملعي يكل برلا مساب ائورقم ملعلا رکذ ءاج ثيح “3(4 قلع

 ةمعنلا بهو يذلا برلا مساب ةءارقلاو میلعتلاو ملعلا ةيادب ةرورض

 الإ اًنزتم اّمدقت مدقتی الف هقلخ يذلا وهو هدبع ىلع اهب َّنمو ةيلاغلا
 نأ دكأ يهلإلا يحولا نأ ىلإ هابتنالا بجي مث . .هتيادهو ههيجوت تحت

 هتهجو يتلا ىلوألا ةلاسرلا نال ءملعلا قرافي نل هنأ نيدلا اذه ةعيبط

 ال نيلهاج نوملسملا ىقبي نأ غوسي فيكف «ةءارقلاب رمأت ةيرشبلا ىلإ

 نع ةرداصلا ۔ قحلا ةوعد ةلسلس - ءاضفلا وزغو مالسإلا :ديوس دمحم خیشلا )١(

 ربوتکآ ھ۸٤٢۱ ةنس لوألا عیبر ۷۲ ددعلا ةمرکملا ةكمب يمالسالا ملاعلا ةطبار

 ۲۱ص ۰۸۱۹۸۷ ةنس

 .۱ :ةیالا قلعلا ةروس (۲)

۱۰ 



 يقيقح ملسمب سیل ملعلا نع هتلص عطق يذلا ملسملاو .ةءارقلا نوفرعی

 ءاملع ناك دقل ۲۲(مالسالل حیحص لثمم هنأ يعدي نأ هل زوجي الو

 يف انژاملع مهسآ دقل) مولعلا هذه نيب ركذي ملع يأ يف اًصصختم

 امك تايضايرو كلفو ءايميكو ءايزيفو ةمكحو بط نم يويندلا ملاعلا

 عیمج .اهریغو ریسفتو ثیدحو لوصأو هقف نم نيدلا مولع يف اومهسآ
 یتح اهیلا اوقبسی مل تاماهساو تافاضإ اهیف نیملسملل ناك مولعلا هذه

 لاجر ةسمخ ىكذأ دحأ هنإ: هنع ليق "”ينوريبلا لثم اًملاع الجر نإ

 امف نورخآلا هبتكي ام أرقن» نحن :لوقي "”دشر نبا مامإلاو هللا مهقلخ

 هانضفر قفتي ال امو «مهانركشو هانذخأ اندئاقعب مدطصي ملو انعم قفتا

 ةرمثو مالسإلا نبا ركف الإ عيفرلا ركفلا اذهو يقرلا اذه ام «هانرکشو
 .«©«مالسإلا

 : ةيسيئر ةثالث رومأب برغلا

 )١( قحلا ةوعد ةلسلس ءخیراتو ةيلوؤسم ةاعدلاو ةوعدلا :يودنلا نسحلا وبأ -

 :نالسرآ بيكش ريمألا ء٦٦ ۰1۵ص ۰۸۱۹۸۸ ةنس/ه50/8١ ةنس ۸۰ ددعلا
 .ب - ةرهاقلا ريشبلا راد .اضر ديشر ميدقت .مهريغ مدقتو نوملسملا رخأت اذامل

 «ت ص١١7.

 ةنس دلو يسراف لصأ نم يبرع فلؤم دمحأ نب دمحم ناحيرلا وبأ :ينوريبلا (0)
 نع ةيقابلا راثآلا باتك :هراثآ نم .اهريغو كلفلاو بطلاب ملع هل ۔ ھ٢
 .۳۹۷/۶ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد .ةيلاخلا نورقلا

 .۸۹ص «هتمجرت قبس (۳)

 ثحب «ایندلاو نيدلا مولع نيب طبرلاو ينيدلا باطخلا :ةعكشلا یفطصم .د )٤(

 ةرازو .ةيمالسا ایاضق ةلسلس .فیکو اذامل ینیدلا باطخلا دیدجت رمتؤم نمض

 .۱۱۸ص ھ١٤١٢ ةنس ۸4 ددعلا ةيرصملا تاقوألا

۱۶۱ 



 لوصألاو ةديقعلا يف تابثلا دكؤي ذإ وهف :روطتلاو تابثلا :ًالوأ)
 جذامنلا يف ددعتلا وأ ریوطتلاو لیصافتلا يف رییغتلاب حمسی هناف «ميقلاو

 هماكحأو هئدابم نع جورخ وأ زواجت : يأ نود نکلو تاقیبطتلاو

 .ةماعلا

 ىلإ وعدي هنأ كلذ :تایناحورلاو تایداملا نيب عمجلا :ایناث

 مدعو تاسوسحملا يف بيرجتلاو نوكلا يف رظنلاو ىنغلاو ةورثلا

 مويلاو تايبيغلاب ميلستلاو ناميإلا ىلإ وعدي هارن «ناهربلاب الإ كسمتلا

 .هب ةطاحإلاو هكاردإ نع لقعلا زجعي امم رخآلا

 صرحي هتاقيبطت ةفاك ىف هارتف :تاضقانتملا نيب قيفوتلا :اًلاث

 وأ دحج نود ةصاخلا ةحلصملا ىلع هصرح ردقب ةماعلا ةحلصملا ىلع

 .ىرخألا باسحل امهادحإ يفن

 يعضولا ركفلا همهوت يذلا ماصفنالا كلذ مالسإلا فرعي الو

 تاسوسحملا ىلع ةايحلا رصق ثيح نم ةيناملعلا راكفأ نم .هب يقشو
 لصفلا نم يلاربيللا ركفلا يف هبحاص امو تايداملا يف ركفلا رصحو
 .(نيدلاو ملعلا نيب

 :ناميإلا ىلإ يدهي ملعلا يف خوسرلا
 ءاملعلا عم ةسينكلا عارص نم ذختا نيسح هط روتكدلا ناك نئل

 دوجول اًرربم ةيسنرفلا ةروثلا باقعأ يف ةسينكلا نم ءاملعلا ماقتنا مث

 نإف نيملسملا عقاو ىلع مالكلا بحس مث نيدلاو ملعلا نيب عارصلا

 ةرازو تیمالسا ایاضق ةلسلس - مالسالا ةيلدج :يرجنفلا ىق ىقوش دمحم .د ۱(

 .فرصتب ۶:۳ ۰ ` ص به ۱۶۲۰ ةنس ٦٦ ددعلا فاقوألا

۱:۲ 



 .مهنيدك اننید الو مهعقاوک سیل انعقاو نال ءهل ملسي ال كلذ

 نابهرلاو رابحألا اهرسف مث مهنید میلاعت فیرحتلا دی تلاط دقل

 لقعلا فلاخی اهوشم مهدنع نیدلا ءاجف مهئاوهآو مهتابغر قفو ىلع

 .رومالا نم ريثك يف ةمكحلاو
 ةزجعملا وه نآرقلا نوكي نأ ملعلا ىلإ ةوعد هبسحف مالسإلا امأ)

 تلاز امو .اهنايب رحسب امیدف برعلا ءاغلب تدحت يتلا ىربكلا ةيلقعلا

 دنع نم نك وو نا دوری آف اهلومش ةقدب اًئيدح ملعلا ىدحتت
 .'''<() یک انَكیْخَل يف اوج هلأ رع

 همظن ةعاربو هتاملك ةحاصف يف حضاو نآرقلا يف ف ينايبلا زاجعإلاف

 ثيدحلا ملعلل هيدحتو هيناعم ىلع ةلالدلا يف هتغالبو هبولسأ ةلازجو

 ةيعامتجالاو ةيبدالاو ةيحورلا تاعيرشتلا ىمسأ ىلع هلامتشا يف حضاو

 عمتجملا حالصإ يف رثألا ربكأ اهب لاز الو ناك يتلا ةيلاملاو ةيسايسلاو

 يف اًضيأ حضتيو «يعيرشتلا لامكلا ةبترم اهغولبل هرارقتساو يناسنإلا

 ممألا اهلهجت تناك يتلا فراعملاو مولعلا نماوك نم ريثك ىلع هلامتشا

 فوسو «مويلا ىلإ اهنع فشكي لاز الو دعب اميف ملعلا اهنع فشك مث

 ال اميف داهتجالا لاز ام دبألا ىلإو رهدلا ىدم ىلع اهنع فشكي لظي

 .۱(الوبقم الیبس صنلا سمي

 (ملعلاو نيدلا نيب صضقانتلا یوعد) یوعدلا كلت يف روتکدلا نإ

 اوملعت نمم برعلا یفقثم ضعب اهفقلتو برغلا ىف تعاذ ةلوقم ددر

 .۸۲ :ةیالا یاسنلا ةروس (۱)
 اهساسآ ةيمالسا ةراضح وحن :شیبح يلع ىلع .د .ناردب لیمج ميهاربإ .د (۲)

 ةنس ۸٦ ددعلا فاقوالا ةرازو ءةيمالسإ ایاضق ةلسلس .نامیالاو ملعلا

 ۰۱۱ ۰۱۵ص ٦ ةنس اه ۲

۱:۳ 



 يذلا ؟"نوطنآ حرف یوعدلا هذه لثم ددر دقف «هب اورثأتو برغلا يف

 اذه ىلإ اهیف یهتنا *«لاملاو ملعلاو نیدلا» :اهناونع لعج ةياور فلآ

 أرقي ناك روتکدلا نأ رکذلاب ریدجلا نمو «روتکدلا هددر يذلا مکحلا

 نیوکت يف اهل ناکو یلوألا بلطلا مايأ يف هتیاورو نوطنآ حرف بتک

 .لیلق ريغ ردف روتکدلا لقع

 مهنم لیلق ريغ اًرفن نأ دجی نیقرشتسملا تاباتکل علاطملا نکل

 .بناجلا اذه يف مالسالا اوفصنأ

 ملعلا نيب یب ضقانتلا ىوعد دری ا تربره» لثم لجرف

 :الئاق اهباحصأ ىلع نيدلاو

 ىف دجوي «هسفن نيدلا ضقاني ال هنکلو ءتافارخلا صضقانی ملعلا)

 يذلا حیحصلا ملعلا نکلو «ةقدنزلا حور عئاشلا يعيبطلا ملعلا نم ریثک

 هذه نم ءارب قئاقحلا قامعآ يف بسرو «ةیحطسلا تامولعملا تاف

 هتماص ةدابع ملعلا ىلإ هجوتلاو «نیدلا يفاني الإ يعيبطلا ملعلا .حورلا

 ءاهقلاخ ةردقب مث اهسردنو اهينعن يتلا ءايشألا ةسافنب تماص فارتعاو

 .558ص .هتمجرت قبس (۱)

 ةنس ريمسيد ۷ يف ٠٤١ ددعلا ةرهاقلا ةديرج عم ةيده ةياورلا هذه تردص ()

 ملاعلا يف دئارجلا نم ددع عم ردصت يتلا عيمجلل باتکلا ةلسلس نمض م
 .يبرعلا

 لوحت مث ةسدنهلا سرد «يزيلجنا فوسليف :(۱۹۰۳ - ۱۸۲۰) رسنبس «تربره (۳)

 نمو ؛(روطتلا فوسليف) :بقل ؛سفنلا ملعو ةيعيبطلا مولعلا ةسارد ىلإ
 يف هدبع دمحم مامالا هب یقتلا ؛سفنلا ملع لوصأ ءايجولويبلا لوصآ : هتافلوم

 امك ةيملع سسأ ىلع ةيوبرتلا هعارآ رسنبس ینبو ء(۱۹۰۳) !رتلجنال هترایز ءانثأ

 ءايحإ راد «ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا :لابرغ قیفش دمحم .اهلک هتفسلف يف لعف
 ۹5۰/۱ - ۱۹٦١ ةعبط توریب «يبرعلا ثارتلا

۱: 



 ..؟(لمعلاو ریکفتلاو تقولا ةيحضت هترمثأ مارتحا وه امنإو لعدم

 وهو نآرقلا نا :۱۹۱۳ ماع وراجیف ةديرج يف اهرشن تالاقم ةلسلس

 ةراضح اهيلإ دنتست سسآ ىلع ىوتحا لق «هرونسدو يلقعلا نیدلا حم

 جازتما نم تأشن تاراضحلا هذه نإ :لوقن نأ انناكمإ يفف «ملاعلا

 ."”(مالسإلا اهرشن يتلا سسألا

 :ریحتو بارطضا

 عمجلا نكمي ال نارمآ ملعلاو نیدلا نأ ىلإ یهتنا ناو روتکدلا نإ

 يف اعد دق هناف «هناطلس نع رخآلل امهدحآ لزني نأ دب الو امهنیب

 هنكلو امهنع هل ءانغ ال هنال ؛امهنیب ءرملا عمجي نأ ىلإ هتاذ باتكلا

 ةلالدلا يف قدصأ وهف هصنب هركذأ بيجع بيرغ قايس يف مالكلا قاس

 تبخطصاو «اذیدش اًبارطضا ةليل تاذ رحبلا برطضا) :هنع ريبعتلا نع

 فصعو رحبلا ريده الإ عمست ال تنكف حيرلا تفصعو هجاومأ

 سيل ناسنإلا نأب ةليللا هذه يف اًقح ترعش دقف كلذ عمو ...حيرلا

 ام ىلع ةعيبطلا تماد ام اًروكذم اًئيش نوكي نل هنأ امك «ازوکذم اًئيش

 هبر نمؤملا ركذي تقولا اذه لثم ىف ."”لالجلاو ةوقلا نم هيلع ىه

 اذه يفو «یوقتلا نونفو ةدابعلا بورضب هيلإ برقتیو «هیلا ًاجليو

 .۳۲۷ ص «ةايحلاو ناميإلا :يواضرقلا فسوي .د :نع القن (۱)

 .۱۲۳ص «ملعلاو نيدلا :اشاب بزع دمحأ /ريشملا :نع القن (۲)

 يرجت نوكلا يف ةكرح لك نأب ناميإلا عم ىفانتي ةدرجملا ةعيبطلاب لوقلا (۳)

۱:۵ 



 يف ائعمم ناك نإ اّوتع دادزیو ءاّميعض ناك نإ دحلملا نمؤي تقولا

 يف ينأب فرتعأو . . .توملا نم رخسي امك ةايحلا نم رخسيف «داحلالا

 ءاًعيمج نودحلملاو نونمملا يلع هركني دق اًئيش تسسحأ تقولا اذه

 ولغو ءايربكلا نم برض دحلملا داحلإو نمؤملا ناميإ نأ تسسحأ

 دقتعي يذلا نمؤملا نإ :لوقأ . . .اهتلزنم رابكإو هسفن ريرقت يف ناسنالا

 هب ىنعيف ءةمحرلاو ربلاب ءهصتخي هربدمو ميظعلا نوكلا اذه قلاخ نأ

 لك يف هاعريو ثادحالا نم همصعيو «ئراوطلا نم هظفحيو هطوحيو

 ائیش هسفن ىري ربكتم تظحللا ءازجأ نم ءزج لك يف لب ءةظحل
 ام نوكلا اذه يف نأ عم ىمظعلا ةسدقملا ةيانعلا هذه قحنسی اًروكذم

 .الالجو ةمظع هيلإ ناسنإلا ساقي ال

 دناعيف ةديقعو اًيهذم هذختيو داحلإلا رعشتسي يذلا دحلملا اذهو

 امك هللا ركنيو هناميإ نع نمؤملا مفدي امك هداحلإ نع عفديو عزانيو

 ةقيلخ اهدحو لقعلا راثآ نأو «ءيش لك لقعلا نأ دقتعيو «نمؤملا هتبثي

 ال ؛هل ناعذإلاو ملعلا ةدابع يف ناسنالا ةاجن نأو «رابكإلاو لالجإلاب

 يف نعمي يذلا دحلملا اذه .هيهاونو هرماوأل عوضخلاو نيدلا رابكإ يف

 للذف «ةعيبطلا هسفنل رخس دق هنأبو ءامهراثآو ملعلاو لقعلا ةوقب رورغلا

 ءيش ةنكسو ةكرح لك يفو ةظحل لك يف هل هللا ةياعرب نمؤملا داقتعا يف سيل )١(

 :كلذ لاثم هتايآ نم ريثك يف نآرقلا هقدصي داقتعا اذه لب ةغلابملا وأ ربكلا نم

 ىف اکو ِتومَّسلا ىف ام کل سوا :لوقي نيح ريخستلا ةمعنب ةدابع ىلع هللا نانتما

 :هلوقو [۱۳ :ةيئاجلا] 4 توکلی وف ينيك کیک ىف کا نی اج لا
 رهط مسی کیک مینا ألا ىف او توتا ف ات کل رس هل 3 اوي اپ
 نيح ةياعرلا ةمعنب ةصاخ نینموملا ىلع نانتمالا 5١[. :نامقل] دلِ

 ّرث# :هلوقو ۸ : جحلا] ۰ . ومما لا ری لب هَ ہللا کلا # : هناحبس لوقي

 .[۱۰۳ :سنوی] 4( نیما جت اع اح کتک امام تردلاو اسر قي

١5 



 یهنیو عیطتف رمأي اًدبع .. .هسفنل ةعيبطلا ذختاو راخبلاو ءاوهلاو ءاملا

 نم غلبت امهم هءاكذو هتوفو هملعو هلقع نأل ؛ ربکتم رورغم « يهتنتف

 هلعجت نأ الو ثادحأالا نم همصعت نأ عيطتست نلف «ناطلسلاو ةمظعلا

 ترعش اذهب .هناکم اهطحأو ارطخ ثادحألا هذه نم لقأ نم نمأمب

 دحلملا الو هنامیا ىلع نمؤملا ملأ مل ىنأب فرتعأو .ترکف اذهبو

 كاذو اذه ىلع قافشإلا نم اًئيش تسسحأ امنإو (!!) “هداحلإ ىلع

 يف ولغي نأ نود اًملاعو اًنموم نوکی نأ ناسنإلل حيتأ ول تینمتو

 نيتاه نيب عمجی نأ عاطتسا ول ناسنالل تینمت .ملعلل وأ نیدلل بصعتلا

 همصعت نیدلا ةوق ناف فرصنم الو ینغ امهنع هل سیل نيتللا نیتوقلا

 .دح هل سیل يذلا لمالا نم اًباوبأ همامآ حتفتو علهلاو سأيلا نم

 ايجار اًنئمطم اّیضار راطخألا مشجتیو بوطخلا یقلی نأ نم هنکمتو

 .ةايحلا نم هنکمت ملعلا ةوقو «ارشبتسم

 نیتوقلا نیتاه نيب هسفن يف عمجی نأ اقح ناسنالا عیطتسیآ نکلو

 نتمطی بارطضالاو ضقانتلا نم اًئيرب انانئمطا امهیتلک ىلإ نئمطی نآو

 دحجي نأ نود لقعلا ىلإ نئمطیو لقعلا رکنی نأ نود نیدلا ىلإ

 ؟نيدلا

 «روتساب» نأو اذه ىلإ اوقفو دق ءاملعلا نم اًريثك نأ نوثدحتي

 مهرثكأو اًنیدت سانلا دشأ ناك ملعلا يف هرثآ دعبو هرطخ لالج ىلع

 .'''(ھا؟(روتساب) لاثمأ سانلا ىف رثكي ىتمف ءائامیإ

 ةيضق يف هيأر ىري هنأل كلذ ناك لهو !؟دحلملل رذعلا روتکدلا سمتلي اذامل )١(

 .نيدلاو ملعلا

 .فرصتب ۱۸ - ۲

۱:۷ 



 :هلوقب ينعيآ !لؤاست نم رثکآ ريثي اذه ریخالا روتکدلا لؤاستو

 هثیدح قباس ىف هانمت امل هلاجعتسا «روتساب» لاثمآ سانلا ىف رثکی یتمف

 ؟نامیالاو ملعلا نيب مهسوفنو مهبولق يف نوعمجی صاخشآ دج وی نآ

 ةدحاو ةلاح وهف اذه روتساب لاثمآ نیربثک دوجو داعبتسا ینعی مأ

 ؟اهيلع ساقي الو

 هعم ةريح يف روتكدلا انعقوأل لوألا ىنعملا ىلع همالك انلمح ولو

 انلمح اذإو ؟هباتك ةياهن يف هضيقنب لوقي مث هانمتيو اذه لوقي فيك

 ضراعت الف كاذ همالك عم اذه همالك هباشت يناثلا ىنعملا ىلع هلؤاست

 .ةفلاخم الو

 :ةيملعلا تادرظنلاو نآرقلا

 یدل نیدلاو ملعلا نيب ةقالعلا ةيضق نع تأشن يتلا ایاضقلا نمو

 ریبعتلا حص نإ وأ ةيملعلا ایاضقلاو نآرقلا ةيضق نیسح هط روتکدلا

 .هتايآ ضعبل وأ نآرقلل یملعلا ریسفتلا

 ةينوكلا تایالا ضعبل مهریسفت ءاملعلا ضعب ىلع روتکدلا رکنآ

 رهظو اثیدح ملعلا هتبثآ امہ اهتاذ صوصتلا نورسفی اوحار اهفالخ رهظ
 .مهفالتخاو مهبارطضا كلذب

 الیصفتو ةلمج ''!يملعلا ریسفتلا عوضوم روتکدلا ضفر دقل

 ثیدحلاو میدقلا يف ءاملعلا نيب درو ذخأ عضوم تناك يملعلا ريسفتلا ةيضق )١(

 يعفارلا قداص یفطصمو رهاوجلا هريسفت يف يرهوج يواطنط خيشلا : نیئدحملا

 =اذه درب لاقو «دادبتسالا عئابط باتك يف يبكاوكلاو نآرقلا زاجعإ هباتك يف
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 ریغتب لوحتت يتلا مهئارآو ءاملعلا كوكش نع نآرقلا ہزنتپ نأ ىنمتو

 .اهلدبتو مايألا

 بحاص ةرضاحم ةريخألا ةسايسلا دادعأ يف أرقأ تنك) :هط لوقي

 «نامرون» ىلع درلا يف تيخب دمحم خيشلا ليلجلا انذاتسأ ةيلضفلا

 قيمعلا عساولا هملع قفنيو دهجو ةوق نم عيطتسي ام لك لذبي هتيأرف
 نأ وهو اذه ريغ رخآ اًئيش تبثیل لب «ملعلا نيد مالسإلا نأ تبثیل

 «ثيدحلا ملعلا لوصأ عم هانعمب الو هظفلب ضقانتي ال ميركلا نآرقلا

 ذاتسألا تيأرو «ثیدحلا ملعلا لوصأ ىلع لمتشي اذه قوف وه لب

 لوحو سمشلا لوح اهتكرحو ضرالا ةيورك ميركلا نآرقلا نم طبنتسي
 دهجلا اذهب تبجعأف راهنلاو ليللا فالتخاو لوصفلا فالتخاو اهسفن

 ریخلا نم سيلأ) :لوقي مث (ىوقتلاو ربلا الإ هل ردصم ال يذلا فینعلا

 سیلآ - تابثالاو يفنلا دصقي - نيقيلا يف ولغن الو كشلا يف ولغن الأ

 صوصن لمحن الأ ريخلا نم سيلأ مث ؟حيجرتلاب يفتكن نأ ريخلا نم

 هذهو نيقيلا رازوأو كشلا رازوأ ةينيدلا بتكلا نم نآرقلا ريغو نآرقلا

 انتجزمأ نع أشنت يتلا ةضقانتملا ةبرطضملا ةفلتخملا ةريثكلا جئاتنلا

 :لوقي نيح ةحيرصلا هتوعد وعدي مث (ةضقانتملا ةبرطضملا ةفلتخملا

 ملعلا بارطضا نع هصوصنو نيدلا انعفر اذإ هلك ناسحإلا نسحنل انإ)

 دومحم خيشلا :نيثدحملا نمو «يبطاشلا مامإلا :یمادقلا نم ريسفتلا نم عونلا =
 ىفطصم دمحم خيشلاو اضر ديشر خيشلاو يلوخلا نيمأ خيشلاو توتلش
 - ةبهو ةبتکم - نورسفملاو ريسفتلا :يبهذلا نيسح دمحم 2 جات .يغارملا

 )"۲۳ ٩ ۱۹۸۹/۰ 77٢ ةعبار ةعبط - ةرهاقلا

 ضرألا نأ هيف معز (تاوامسلا ةكلمم) هامس اًباتك فلآ يسنرف بتاک :نامرون )١(
 .۳۹/۱۲ دیعب نم .ةيورك ريغ

 .فرصتب 1۱ - ۳۹/۱۲ ةلماکلا ةعومجملا .دیعب نم :نیسح هط (۲)
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 .۲(هضقانتو

 دمحم مامالا ریسفت نیسح هط روتکدلا ضفر قلطنملا اذه نمو

 لیبابالا ریطلا نأ نومعزی نيذلا ءالؤهف) :هلوقب "۳ لیبابألا ریطلل هدبع

 «ةئبوألا نم ءابو تناك امنإ «ةکم مامأ ةشبحلا شيج هب تمر امو

 مهسفنأ دنع نم اذه نولوقي امنإ .تابوركيملا نم اًبرض ةراجحلا تناكو

 ةروسلا هذه اومهفي مل هباحصأو هيب يبنلا نأ ملعلا قح نوملعي مهو
 مل مهف ءوحنلا اذه ىلع اهومهفي نأ مهل ناك امو وحنلا اذه ىلع

 نإ :نولوقي نيذلاو .هوفرعي نأ مهل ناك امو بوركيملا نوفرعي اونوکی
 امن «ةرايسلا بکاوکلا يه نآرقلا يف ركذت يتلا عبسلا تاوامسلا

 مهنأ اذه ردصمو .هباحصأو يبنلا هلقي مل ام نولوقيو بيغلاب نومجري

 مهرطضيف «ثيدحلا ملعلا تافشكتسمو نآرقلا نيب اومئالي نأ نوديري

 نيدلا ىلع سيلو .لمتحت ال ام ليوأتلا نم صوصنلا فيلكت ىلإ كلذ

 ال يذلا هللا ملع نم نيدلاف .همئالي ال وأ ثيدحلا ملعلا مئالي نأ سأب

 .فرصتب ١١ - ۳۹/۱۲ ةلماكلا ةعومجملا .ديعب نم :نيسح هط )١(

 اذه نأ دقتعت نأ كل زوجي :ليبابألا ريطلا ةقيقح نایب يف مامإلا ذاتسألا لاق (۲)

 نأو «ضارمألا ضعب ميثارج لمحي يذلا بابذلا وأ ضوعبلا سنج نم ريطلا

 لجرأب قلعيف حايرلا هلمحت يذلا سبايلا مومسملا نيطلا نم ةراجحلا هذه نوكت

 يتلا حورقلا كلت هيف راثأف هماسم يف لخد دسجب لصتا اذإف «تاناویحلا هذه

 نم دعي ةفيعضلا رويطلا هذه نم اًريثك نإو ءهمحل طقاستو مسجلا داسفإب يهتنت

 ريغصلا ناويحلا اذه نأو ءرشبلا نم هكالهإ ديري نم كالهإ يف هللا دونج مظعأ

 يصحي ال تاعامجو قرف وهو ءاھٹع جرخي ال بوركيملاب نآلا هنومسي يذلا

 نأ ىلع نيغاطلا رهق يف هللا ةردق رثآ روهظ فقوتي الو ءاهئراب الإ اهددع

 تیبلا مدهي نأ دارآ يذلا ةيغاطلا اذهف .لابجلا سوژر ةماخض يف ریطلا نوکی

 هتكلهأف ةبصحلا وأ يردجلا ةدام هيلإ لصوی ام ریطلا نم هيلع هللا لسرآ

 مالسالا :داقعلا دومحم سابع :نع القن .ةكم لخدی نأ لبق هموق تكلهأو
 .۱۹۱ص ۰2۱۹۹۹ ةرسالا ةبتکم - باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا - ةيملاع ةوعد
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 يناسنالا لقعلا ةقاطب دودحم میدقلا ملعلاک ثیدحلا ملعلاو هل دح

 عوضوملا اذه يف روتکدلاف ۰" (ناسنالا هيف شيعي يذلا ملاعلا اذهبو

 نآرقلا ریسفت لعجن نأ انداقتعا يف نيبلا أطخلا نمف) قحلا ضعب هعم

 يرجي يتلاو «سمألاب هتبثت ام مويلا ضقنت يتلا ةيملعلا تايرظنلل اًعبات
 قفتي مل ىتش سسأ ىلع ةيفسلفلا وأ ةيملعلا سرادملا نيب لدجلا اهيلع

 .*؟)(ءاملعلا اهيلع

 نم اًريثك كانه نأ هيف ىرامي ال اممف قحلا ضعب روتكدلا ىلعو
 حیرصلا ظفللاب نآرقلا اهب قطن دق اهتحص ثيدحلا ملعلا تبثأ اياضقلا

 ام لكل ةماع لوصأب ىتأ نآرقلا نإ) :لوقنف دوعن انكل ديعب نمز ذنم
 بابلا كرتو ءاًحورو ادسج لامکلا ةجرد غلبيل «هب هتفرعم ناسنالا مهي

 سانلل اونيبيل «ةفلتخملا مولعلاب نيلغتشملا نم ركذلا لهأل اًحوتفم

 بجيو ٠. .هيف نوشئاع مه يذلا نامزلا يف اهنم اوتوأ ام ردقب اھتایئزج

 نإ نكلو ةيآلا ىلإ مولعلا الو اهرسفن يك مولعلا ىلإ ةيآلا رجن ال نأ

 نيب ةلصلا عطقف "”"(اهب اهانرسف ةتباث ةيملع ةقيقح عم ةيالا رهاظ قفتا

 لاوقأب اهطبرو تايآلا ليوأت يف ةالاغملاو طيرفت اًمامت ملعلاو نآرقلا

 .نيتليذرلا كلت نيب طسولا يف قحلاو «لوبقم ريغ طارفإ ءاملعلا

 ات ال ال ال ال ال

 .۲۸6 ء۲۸۳ص «ت .ب - رصم - فراعملا راد - مالسالا ةآرم :نيسح هط (۱)

 ۰۱۸۷ ص «ةيملاع ةوعد مالسإلا : داقعلا دومحم سابع 2

 .641 ۲ نورسفملاو ريسفتلا : ىبهذلا نيسح دمحم .د ةرفز
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 یَرَجا ےس ںس
 یی ور نمد سکس

 ہن ۸ہ و ۲۵1 ۔ت

 ل بت

 يناثلا ثحبملا

 يلهاجلا رعشلل هتسارد دنع نيسح هط ىدل كشلا ةعزن رهظت مل

 رعشلا يف» هباتك نكي ملو ؛ةيرصملا ةعماجلا يف هتارضاحم لالخ نم

 هتبحاص كشلا ةعزن نإ لب كشلا ةعزن هيف رهظُي باتك لوآ «يلهاجلا

 مالكلا اذه سيلو ءةصاخلا هفورظو هتأشن مكحب ىلوألا هتايح راوطأ يف

 (مايألا» هتارکذم يف كلذب فرتعا يذلا وه امنإ «لجرلا ىلع اًنائتفا

 هنأ هلاح نم ناك دقف یلوالا بلطلا لحارم يف هلاح روصي ناك نيح

 كشيو هسفن رکنی ام اًريثك ناكو «ءایشالا ركنيو سانلا رکنی ناك ...»
 کل

 (هدوجو يف

 یلهاجلا رعشلا ةبسن ىف كش نیح كشلا ةيرظنل هینبت هط نلعآ

 ءيش یلٍ» لاق امك - كشلا اذه هب یهتنا یتح نییلهاجلا برعلا ىلإ

 هیمسن امم ةقلطملا ةرثکلا نأ وهو نيقيلا نم بيرق وهف اًئيقي نكي الإ

 ۰۱۱۶/۳ فراعملا راد .مايألا :نیسح هط )١(
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 روهظ دعب لوحنم وه امناو ءيش يف ةيلهاجلا نم سیل اًيلهاج اًبدأ
 امم رثکآ مهءاوهآو مهلويمو نیملسملا ةايح لثمی يمالسإ وهف مالسالا
 .)«نییلهاجلا ةايح لثمي

 يذلا وهف ةجيتنلا هذه ىلإ لوصولل هذختا يذلا ثحبلا جهنم امأ

 يذلا يفسلفلا جهنملا اذه بدآلا يف عنطصأ نأ ديرأ» :هلوقب هروص

 رصعلا اذه لوأ يف ءايشألا قئاقح نع ثحبلل '''تراکید هثدحتسا

 يه جهنملا اذهل ةيساسألا ةدعاقلا نأ نوملعي اًعيمج سانلاو «ثيدحلا

 عوضوم لبقتسي نأو لبق نم هملعي ناك ءيش لك نم ثحابلا درجتي نأ

 نأ نوملعي اًعيمج سانلاو ءاّمات اًولخ هيف ليق امم نهذلا يلاخ هثحب

 موي ةفسلفلاو نيدلا يف ميدقلا راصنأ هيلع طخس يذلا جهنملا اذه

 ددج دق هنأو ءاَرثأ اهنسحأو اهاوقآو جهانملا بصخأ نم ناك دق ءرهظ

 نینانفلاو مهبدآ يف ءابدالا بهاذم ريغ دق هنأو اذیدجت ةفسلفلاو ملعلا

 !معن .. .ثيدحلا رصعلا اذه هب زاتمی يذلا عباطلا وه هنآو مهنونف يف

 انفطاوع یسنن نأ هخیراتو يبرعلا بدآلا نع ثحبلا لبقتسن نيح بجي

 ءاهب لصتی ام لکو ةينيدلا انفطاوع یسنن نآو .اهتاصخشم لکو ةيموقلا
 دیقتن الأ بجي ؛ةينيدلاو ةيموقلا فطاوعلا هذه داضي ام یسنن نأو

 اذإ انآ كلذ .حیحصلا يملعلا ثحبلا جهانم الا ءيشل نعذن الو ءيشب

 ءاضراو ةاباحملا ىلإ رطضنسف اهب لصتی امو فطاوعلا هذه سنن مل

 لهو ؟اذه ريغ ءامدقلا لعف لهو ءاھمئالی امب انلوقع لغنسو فطاوعلا

 ."”(.. .اذه ريغ ءيش ءامدقلا ملع دسفأ

 )١( باتكلل ةيملاعلا ةكرشلا «ةلماكلا ةعومجملا .يلهاجلا بدآلا يف :نيسح هط -
 توريب 1۷/۵.

 .١٠؟ص ءهب فيرعتلا قبس (۲)
 .فرصتب ۷۰/۵ ةلماكلا ةعومجملا «يلهاجلا بدألا يف :نيسح هط (۳)

 م ١



 ينعآ - ثحبلا عوضوم امآ ةساردلاب هینعن يذلا وه جهنملا اذهو

 .هنع ثیدحلا ىف انل

 ثحابلا یسنی نأ ثحبلا تایرورض نم نأ قحلا نم لهو «ملسملا

 !؟هتیموفو هنيد

 ساسآ طرش نیدلاو ةيموقلا نایسن نأ ىلإ بهذ نیسح هط نإ)
 ضعب یفخی الأ ثحابلا ىلع نأ كلذب دارآ ناك نإ .یملعلا ثحبلا ىف

 ءاضرا وآ هتیموقل ةاباحم یملعلا لیلدلا ءافیتسا ىف یخارتی وأ قحلا

 نأ عیطتسی ال ناسنالا نأ دارآ ناك اذإ امآ .باصآ دقف ةينيدلا هتفطاعل

 يف يجادب وأ يباحي نأ ريغ نم ةيوق ةينيد وأ ةيموق ةفطاع اذ نوكي

 ةيملعلا ةقدلا يعاري نأ هيلع ناسنالا نإ .بصي ملو ًأطخأ دقف ملعلا

 لک هتحصب دقتعمو کذتلا لك هنيد ركذتم وهو ثحبلا ىف ةماتلا

 نيدتلا نإ لب .هتاروت ىلع وأ أطخ هنآرق ىلع زوجم ريغ «داقتعالا

 اكاسمتساو قحلا ىلع اًصرح نكمأ نإ صلخملا ثحابلا ديزي حيحصلا

 هنيد :قحلا ىف نيبحم نيب نيدتملا ثحابلا نإ .هيلإ لصو اذإ هب

 هيلع فوخ ال .كلذك نيترم لطابلا ضغبيو هملعل ةرمو هنيدل ةرم نيترم

 سيل ذإ «هنيدل ةاباحم ثحبلا يف سلدي وأ قحلا ضعب يفخي نأ اًقلطم

 ءازجأ نيب یفانتلا ةلاحتسا ةدعاق ىلع مئاق ملعلا نأ ملعيو .نقيتسم َملع

 فشكي نأ اًدبأ ىشخي ال وهف .اضیآ نقيتسم ملع كلذ ملعي «قحلا

 اًنمآ هثاحبأ يف يضمي كلذلو «هنيد يفانت ةقيقح نع حيحصلا ثحبلا
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 قیرطلا وه اذه نأل ال «ریکفتلاو ثحبلا يف قرطلا موقآ اًعبتم اًنئمطم

 هداقتعا يف اذه نأل نکلو .بسحف ةحيحص جئاتن ىلإ لوصولل دیحولا
 يذلا ملعلا نيب فلاخت ىلإ يدؤي ال يذلا ديحولا قيرطلا اًضيأ وه

 يملعلا ريكفتلاو حيحصلا نيدتلاف ءهب نمؤي يذلا نيدلاو هيف ثحبي

 ىلع ناثعبيو ملعلا ةمدخ ىلع نارفاضتي لب ناضراعتي ال حيحصلا

 روتكدلا نأل كشلا بهذمب انتيانع تناكو ء''(ثحبلا یف صالخالا

 هيتأي ال يذلا ميركلا نآرقلا بيذكتو ةتباثلا قئاقحلا راکنال ًاليبس هذختا
 ريغب كشلا ةيرظن رسف روتكدلا نآلو ؛هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا

 تراكيد جهنم نأ) ىلإ نوبهذي ةفسلفلا يف نوصصختملا ءاملعلاف اهانعم

 نأو «نيقيلل ةليسو كشلا ذختي امنإو .هتاذ كشلل كش جهنم نكي مل

 تماق اذإ الإ ةقيقح هنأ ىلع اًرمأ ءرملا لبقي الأ جهنملا اذه ةصالخ

 دوجوب ملسي ناك كلذ عم تراكيد نأو .هتحص ىلع ةنيبلا لئالدلا

 دهشتسیو اًيبلس ال اًيباجيإ اًجهنم نوکی كلذب وهف .اهیف لداجی ال ءایشآ
 ذإ نییسنرفلا نم ةيفسلفلا بهاذملا خيرات يسراد دحأ لوقب كلذ ىلع

 تناك امهم تامولعملا لبقی ال نأ هسفن ىلع تراکید یلآ دقو» : لاق

 هناف ةديقعلاب ةصاخلا قئاقحلا ادع ام ءال ةمزالملا ةقثلا ةوقو اهتفص

 ."”«ةقيرطلا هذه اهيلع قبطي مل

 اهانفلأ ماكحأب نوحشم انلقع نإ) :لاق دق ناك نإو تراكيد نإ

 اذإو دشرلاو حضنلا مامت لبق نيملعملا نم اهانلبق وأ تلوفطلا دهع يف

 القن ۳۵۲ص «ءابدألاو ءاملعلا نازيم يف نيسح هط :يلوبناتسإلا يدهم دمحم )١(
 «يلهاجلا رعشلا يف باتكل يليلحتلا دقنلا :يوارمغلا دمحأ دمحم .د نع

 .اهدعب امو ۱۱۰ ص

 اهتميقو يلهاجلا رعشلا رداصم باتك نع ًالقن ۷۲ ص «هسفن قباسلا عجرملا (۲)
 .دسألا نيدلا رصان روتكدلل ةيخيراتلا

 هه ١



 لاجر نواعتب اًئيشف اًئيش تمخضتو تنوکت اهاندجو مولعلا يف انرظن

 ررقن نأ اندرآ اذاف ممرملا ءانبلا وأ قفلملا بوئلاک تءاجف «نیفلتخم

 نم لمعلا يف عرشن نأ يرورضلا نم ناك مولعلا يف اًفلتخم اًئيش

 .)(دیدج

 مکحت يتلا ةيقالخألاو ةيداقتعالا تباوثلا مده كلذب نعي مل وهف

 قالخأ نم ناك دقل ىضوفلا نم اًبرض كلذ هجهنم ناك الإو سانلا ةايح

 قالخألل دعاوق یسفنل تعضو دقل) :هلوق هسفنل اهاضترا ىتلا تراكيد

 ىلع يتظفاحم يف تابث عم ءاھتاداعو اهدالب نيناوق عيطأ نأ اهلوأ

 مكحأ نأو «يتلوفط ذنم اهيف تأشن نأب ٗیلع هللا معنأ يتلا ةنايدلا

 طارفالا نع اهدعبأو ًالادتعا ءارآلا رثكأل اًعبت رخآ رمأ لك يف يسفن

 .©”(مهعم شيعأس نيذلا لقعأ لمعلا يف اهب ىضرلا ىلع عمجأ يتلاو

 هلابقإو ثحبلا ىلع همزع دنع هنيد نعو هتيموق نع ثحابلا درجتف

 انل ناب دقف «هيلإ هط روتكدلا هبسن امك تراكيد بهذم نم سيل هيلع

 وه مث اهيف ميقي يتلا ةعامجلا ديلاقتو مظن يعاري هنأ تراكيد مالك نم
 داسفلا نإ مث .بیر الو كشب اهلوانتي ال هنيد ميلاعت ىلع ظفاحم نيد

 ءيش لك نم ثحابلا درجتي نأ» :هلوق يف رهاظ روتكدلا يأر يف نيبلا

 ىلوتي نأ يضتقي يذلا رمألا اذه «لبق نم هثحب عوضوم نع هملعي ناك

 . ذإ لقاع اهب لوقي ال ةفاخس هذهو هسفنب هسفنل ءيش لک تابثإ درف لك

 ةئام نيسح هط باتک نمض ثحب) ةيبدألا ةيرظنلاو ىبدألا خيراتلا :ديع ءاجر )١(

 - ١4 ددعلا  ركف ةلسلس - هدلومل ةيوئملا ىركذلا يف .يبرعلا ضوهنلا نم ماع

 .١١١ص «رصم  ثاحبألاو تاساردلل ركفلا راد

 ةرسألا ةبتكم  باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .جهنملا نع ةلاقم :تراكيد هينير (۲)

cp۰1۳ ص  

٥ 



 .لبق نم ترکذ امك یضوفلاو أطخلاو رخأتلا الا اهنع جتنی ال

 رثأت هنأ ضرتفن نأ انناکمابف .باعیتسالا ینعم لاوحألا نم لاح ةيأب

 هراكفأ بعوتسا لق نوكي نأ ةرورضلاب سيل نكلو  هتفسلفو تراکیدب

 . . . طابنتسالاو ریکفتلا ىف هبولسأو

 نيبو راکنالا ىلإ يدوملا كشلا نیب ریبک قرفلا نأ حضاولا نمو

 دحاو رایعم ىف امهلعجو راكنإلاو كشلا نيب ىواس هنأ اوظحال

 «راكنإلاو دوحجلا ىلإ نايحألا نم ريثك ىف ىهتني بارطضالاو قلقلا

 لك يف «هبولسأل ةبسنلاب ينعي (نايحألا نم ريثك يف) نيسح هط ريبعتو

 يف ئطخن مل اننإف جاتنتسالا اذه يف نیئطخم انك اذإ ىتحو ءنایحألا

 هيلع هجهنم ینو دوحجلاو ناركنلا بورض نم ابرض هدنع كشلا رابتعا

 ةفسلف وأ بهذمک كشلا لعج امم .ةماع ةروصب ةساردلاو ثحبلا ىف

 نیسح هط قبس يذلا الثم "" يلازغلا دجن امنیب ةيركفلا هتلاصآ دقفي

 امهادعت لب .میدهتو دقن لماع هدنع كشلا نكي مل اًبيرقت نورق ةعستب

 .ةيوق سسأ ىلع ينيدو يقالخآ حرص دييشت ىلإ

 ةيركفلا ةضايرلا بورض نم اًبرض ناك ىلازغلا دنع كشلاو

 قحلا ةفرعم ليبس ىف اًراتجم ىمسأ وه ام ىلإ ىندأ وه امم لاقتنالاو

 وأ ائارت اهب فرتعملا فراعملا ىتحو «تاطسفسلاو ءاوهألا فلتخم

 ءايحإ هتافلؤم رهشأ (ه۵۰۵ - ھ٤٥٦) نيملسملا ةفسالف نم :یلازغلا دماح وبأ )١(

 هط ىف تالاقم) .اهريغو ةفسالفلا تفاهتو «لالضلا نم ذقنملا «نيدلا مولع

 .(۳۱ص «نیسح

۱۷ 



 كشلا دئار يلازغلا دماح ابآ نودعی نيثحابلا نم ریثکو ""(ةرصاعم

 يذلاو) يملعلا كشلا ضعبلا هيمسي يذلا "”يبيرجتلا وأ يجهنملا

 هتامولعم ناحتما يف هنم ةبغر هتدارإب هبحاص هضرفي جهنم هنأب فرعي

 ليلاضأو تاطلاغم نم هيوحي ام لك نم هلقع ريهطتو «هتفرعم رابتخاو

 اًئيش هنع ملعي ال هنأكو هعوضوم ةساردب ءدبلا نم هبحاص نكمي وهو
 نم هريغ نع اهاقلتي يتلا تاطلاغملا وأ «ةفولأملا ءاطخألاب رثأتی الف

 كشلاو يجهنملا كشلا نيب قرفلاو .نيثحابلا بتك يف اهأرقي وأ سانلا

 امك ةياغ ال ةليسو هنومدختسي يجهنملا كشلا باحصأ نأ وه قلطملا

 يحولاب هل ةقالع الو ةبستكملا ةيرظنلا مولعلا ىلع مهدنع رصتقي هنآ

 زوجي الا :هلوقب يلازغلا دماح وبآ هدكؤي ىنعملا اذه ...نيدلا رومأو

 قحلا نم ريثك رجه مزل الإو «لطبم رطاخل قباس قح لک رجهي نأ
 ال يحولا قئاقح نإ» :كلذك تراكيد لوقيو «ةديقعلاو ةَنُسلاو نآرقلاك

 ."7(«ةداعلل قراخ ءامسلا نم ددمب الإ كردت

 ذختا نيح باوصلا قفاوي مل روتكدلا نأب لوقلا عيطتسن انه نمو
 :لاق نيح نآرقلا حيرص بيذكتل ةأكت - هروص امبسح ۔ كشلا نم

 امهنع انثدحي نأ نآرقللو «ليعامسإو ميهاربإ نع انثدحت نأ ةاروتلل)

 تابثإل يفكي ال نآرقلاو ةاروتلا يف نيمسالا نيذه دورو نكلو ءاّضيأ
 ةرجهب تئدحت يتلا ةصقلا هذه تابثإ نع ًالضف يخيراتلا امهدوجو

 تعابطلل ةيملاعلا رادلا .توريب - نيسح هط يف تالاقم :حالملا ينغلا دبع )١(
 .فرصتب اهدعب امو ۱6ص ءه4٠5١ ةنس ء١ط

 .د فارشإ .ةرصاعملا بازحألاو بهاذملاو نايدآلا يف ةرسيملا ةعوسوملا :رظنا (۲)
 ةنس ٣ط ةيدوعسلا .يمالسإلا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا راد .ينهجلا عنام
 ۱۰۹۲/۲ ف۸

 .فرصتب ۱۰۹۲/۲ ةرصاعملا بازحألاو بماذملاو نايدآلا يف ةرسيملا ةعوسوملا (۳)

 م١



 نحنو اهیف نیبرعتسملا برعلا ةاشنو ةكم ىلإ ميهاربا نب ليعامسإ
 .*(ةلیحلا نم اًعون ةصقلا هذه يف یرن نأ ىلإ نورطضم

 ریرحت ىلإ يمري هنأ اًمعاز اّجھنم كشلا نم روتکدلا ذختا دقلو

 ةينيدلا فطاوعلاو ةيبرعلا مولعلاب هطبرت يتلا دویقلا نم يبرعلا بدألا
 .ثیدحلاو نآرقلا مهفل ةليسو نوکی نأ نود هسفنل بدالا سردي یتحو

 :بدالا ةيرح یوعد

 حیرص بذک اذإ جرحلا هسفن نع يفنيل روتکدلا اهقلطآ یوعد
 سردآ نأ دیرآ انآ) : لوقی مالسالا قالخآ فلاخی ام ىلإ اعد وأ نآرقلا

 ملع يعيبطلا ملعلا بحاص سردي امك فرشو ةيرح يف بادالا خیرات

 يل امو ...!!ناطلس يأ سردلا اذه يف یشخآ ال تابتلاو ناویحلا

 ةعيشلاو ةلزتعملا مذو ةنسلا لهآ حلم ىلع يتايح رصقال سردآ

 نمو ؟ةیملع ةياغ الو ةعفنم الو نأش هلك اذه يف يل سیلو جراوخلاو

 وأ مالسإلاب اًرشبم نوكأل بدألا سردأ نأ ينفلكي نأ عيطتسي يذلا

 انأو «نيدحلملا شقانأ نأ ديرأ الو رشبأ نأ ديرأ ال انأو داحلالل اًمداه

 ."”(ينيد ظح نم هللا نيبو ينيب امب هلك اذه نم ىفتكأ

 دبعلا نيب ةلص درجم نيدلا نأ نيسح هط نلعي حوضولا اذهب
 نيدلا نايسن يغبنيف ةيبدألا ةباتكلاو يملعلا ثحبلا لاجم يف امأ برو

 مهركذب روتكدلا يفتحي نيذلا نويبرغلا ناك اذإو «ةركاذلا نم هلافغإو

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءةیرکفلاو ةيبدألا نيسح هط كراعم :ميرك حماس (۱)

 ءىلهاجلا رعشلا ىف :نيسح هط .د نع القن ۷۳ص ۰۱۹۹ ةرسألا ةبتكم
 ٢٢ص

 ۰1۰/۵ ةلماكلا ةعومجملا «یلهاجلا بدألا ىف :نيسح هط (۲)
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 اوسدق دق اوناک اذإ يعيبطلا ملعلل مهتساردک بدالا سردي نأ ديريو

 لك مهباسح نم اوطقسأو مهساوح هيلإ لصت امب اونمآف يبيرجتلا ملعلا

 ذفنملا اذه الا اًعيمج ةفرعملا ذفانم اوقلغآو هيلإ لصت نأ عیطتست ال ام

 نم مهلف هلل اورکنتیل هلك كلذ اولعف اوناک اذإ ءهاوس نود دحاولا

 ةاكاحمل هتجاح امف هط خیشلا امآ مهعینص رربي ام مهداحلاو مهرفک

 هدحو هل رکڈ رو : هللا لوق مهیف قدص ءالؤه نإ مهديأقتو ءالؤه

 اإ یوم نم یا َركذ اَذِإَو ةرخکلاب تويز 0 بل بوف ترامس

 نيسح هط روتکدلا اهدارآ امك بدألا ةيرح نإ ۰6( وری مم

 ضرغ ىلإ یمر دق هنأو) يمالسالا رکفلاب طابترالا نع لصف ينعت امنإ
 يقلخ جرحت كانه نوكي الف قالخألا دويق نم بدألا ريرحت وه رخآ

 هقوذتی ينف لکش يف هبحاص هدروپ ینعملا اذه ماد ام سیسخ ینعم نم
 يغبني بدالا هنکلو هسفن يف ةلضافلا قالخألا رثآ فعضل ةجیتن «هذليو

 وأ اهلئاذر قفاوأ يلابي ال هلعجي ًالالقتسا قالخألا نع طق لقتسي الأ

 ًالاصوأ ال ةكسامتم ةدحو ناسنإلا قلخ دق هللا نإف اهلئاضف فلاخ

 حيحصلا نيدلاو ة ةليبنلا ةفطاعلاو ميركلا قلخلا ناك اذإو .ةلوصفم

 لك ةبراحم نم دب ناسنإلا يقر همهي نمل نوكي نلف ناسنإلل ایرورض

 اًريوصت وأ ٌاليثمت وأ ناك ابدأ ءّنف ريغ وأ ناك انف هيف كلذ فعضي ام
 ."”(نونفلا نم يمست نأ ءاشت ام وأ

 :ىنفلا قدصلا وأ بدألا ةيقالخأ

 نانفلاو بيدألا وأ رعاشلا بتكي نأ اهولئاق اهب ديري ىوعد

 )١( :ةيآلا ءرمزلا ةروس 40.

 ٢) «ت .ب .ماصتعالا راد .نیسح هط رکف ةمکاحم : يدنجلا رونآ ص٦٤.
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 یوعد تحت فیزو مومسو تايحابإ نم اهیف امب ةيعقاولا ةروصلا

 اولوت نیذلا دحآ نیسح هط روتکدلا ناك دقلو بدألا ةيرح وأ ةيعقاولا

 .امهیف راس نيطخ لالخ نم كلذو «ةرکفلا هذهل جیورتلا

 ینعی يذلا بدألا ةصاخ ميدقلا بدألا نع ثيدحلا :لوألا)

 مهثيداحأ نم ةذاشلا بناوجلا رشنو يسابعلا رصعلا يف ةحابإلا ءارعشب

 .ءاعبرألا ثيدح يف بتك ام وحن ىلع مهرامسأو

 بناوج نع فشکلاو یحابالا ىبرغلا صصقلا ةمجرت : ىناثلا

 . . "”(ةأرملاو لجرلا نيب ةذاشلا تاقالعلا يف يسحلا عارصلا

۹7 
 ى

 هيف امہ اذیشم هيلع ىنثأو نييحابإلا ضعب رعشب روتكدلا ماه دقل

 ."”(بدألا حبرو روطتلا اذه نم قالخألا ترسخ)

 ةاعد نم هنأب ءابدألا ضعب هتعن نأ روتكدلا دضع يف فی ملو

 يقيدص ينلعج) :هلوقب همالك ىَلَع روتكدلا قّدصو بدألا يف ىضوفلا

 نوكأ نأ ىلع صرحلا لك صيرح انأو بدألا يف ىضوفلا باحصأ نم
 بدألا روصتأ نأ عيطتسأ ال ينأل ؛بدألا يف ىضوفلا باحصأ نم

 هل وجرآ نأ الو اًريخ هنم رظتنأ نأ عيطتسأ الو ءوحنلا اذه ريغ ىلع

 اًديق الو اذح فرعت ال يتلا ةقلطملا ةيرحلا ىلع دمتعا اذإ الإ ءاّبصخ

 فارسإلا نم نإ ءالمزلا اهيأ ينوقدص ...نوناق الو ماظنل عضخت الو
 دارأ امك .اّقیلط اًرح بدألا اوعدف ءيش لك ىلع ماظنلا اوضرفت نأ

 ةنس ١ط ؛نامع - ريشبلا راد :رصاعم ىمالسإ بدأ وحن :باهش فسوي ةماسأ )١(
 ۰۱ص فصل ۵

 .1۹ص «نیسح هط رکف ةمکاحم :يدنجلا رونآ نع القن (۲)

 ہک



 امك ءاشی ام ءاش نم دقتنیو «ءاشی ام ءاش نم بتکیل نوکی نأ هل ہللا

 .(اذهب الا بدألل ةايح الف ءاشي

 ىلع اهاري امك ةيرحلا دوجو مدعل رسحتلا مئاد روتكدلا ناك دقل

 ةءولمم تاملك يف هسيساحأ رهظأو هاوكش ثب املاطلو عقاولا ضرأ

 ريطاسألا نم ةروطسأ بیدالا ةيرح نإ) :لوقي هارتف نزحلاو ىسألاب

 يذلا لجرلا ىلإ رظني امك هيلإ رظنُي نأ رورغلاو فارسإلا نم نإو
 املق هنأ نآلا ىرت تنأو ...ةلماكلاب ةهيبش وأ ةلماك ةيرحب عتمتسي

 شيعي يتلا ةئيبلاب كلذ يف ديقم وه امنإو هجتني ام لك ةعاذإ عيطتسي
 بيدألا ديقي رخآ اًناطلس كانه نأ ملعت تنأو ماعلا قوذلاب وأ اهيف

 ىلع نميهت ةموكحلا ناطلس وهو جتني ام ةعاذإو جاتنإلا يف هلغيو

 مظنلاو قالخألاو نيدلاك ةيعامتجالا ةايحلل ةماعلا رهاظملا ةيامح

 نأ نود ةعاذالاو جاتنإلا يف ءابدالا ةيرح ركذت هلك اذه دعبفأ .ةفلتخملا

 ."”(قافشإلاو ةيرخسلا اهولم ةماستبا ركذلا اذهب نرقت

 ىلع رودي طاقن نم ثحبملا اذه ىف هانركذ ام لك نأ قحلا

 زاكترا روحمك مالسإلا نع بدألا لصف نيسح هط روتكدلا ةلواحم

 ءادعأل ىدسأ ليبسلا كلت يف يعسلا اذهب روتكدلاو قالطنا ةطقنو

 .فرصتب اهدعب امو ۷۸۸/۲ ةلماكلا ةعومجملا یاعبرألا ثيدح :نيسح هط (۱)

 تاساردلل يبرعلا زکرملا - ةديدجلا ةلجملا (لاقم) لالغأو دويق :نيسح هط (۲)
 ةنس ربمفون يف ةرداصلا دادعألا مضيو لوألا دلجملا ۱۹۹۷ ةنس ١ط «رشنلاو

 525/١. ۰۱۹۳۹ ةنس ربوتكأ ىلإ ٦

 مالسإلا يف صصخت يناملأ قرشتسم ۱۹۳١( ۔ ۱۸۲4) ج یامغبماک (۳)

 ریرحت سار ء۱۹۰۷ ةنس نیلربب ةيقرشلا تاغللا دهعم نم ةيبرعلا تاجهللاو
 >تافلوملا نع ةيبرعلاو ةيناملالا نیتغللاب تالاقم اهیف رشنو مالسالا ملاع ةلجم
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 نمو نیسح هط اهب ماق يتلا ةئيرجلا ةلواحملا نإ) :هلوقب روتکدلا دهجب

 يه ةينيدلا مولعلا كابش نم ةيبرعلا ةسارد صیلختل يأرلا يف هعياشي

 يف انفرسآ امهم مالسالا لبقتسم ىلع اهراآ دیدحت نکمی ال ةكرح

 .۳(اهنع ةملك دجت ال هرکف يف ريدقتلا

 :نیسح هط رکف يف بدألاو مالسالا نیب ةعيطقلا راثآ نم

 مالسالا نيب روتکدلا اهعنطصا يتلا ةعيطقلا راثآ نم ناك دقلو
 هتالاقم يف ریبعتلاو ةباتكلا يف يمالسالا سحلا مزتلی مل هنأ بدالاو

 تناکف ةليصألا هترطف ىلإ نحي ناک ةنيعم بتک يف الإ مهللا «هبتكو
 ام لثم نارقلا تايا اهب تءاج ىتلا یناعملا ضعبل ةقفاوم يرجت هتاريبعت

 ۹ .(كوشلا ةنج» باتک ىف ءاج
1 

 يف برغلا باتک وحن وحني ناك هتاباتک بلاغ يف روتکدلا نکل
 سرد ملسم لجرك هب قيلت ال لخادم هلخدي ناك امم مهريبعتو مهفصو
 ال امو زوجي امو مارحلاو لالحلا فرعف فيرشلا رهزالاب سرد ام لوآ

 باب يف لخدي اًمصو هل قيدص فصو يف هقارغإ كلذ نم ءزوجي
 هقلخو هعنص يف هناحبس هللا باع ىتح فرسأو مذلا يف طرفأف .مذلا

 همحتقت ةروصلا يبان .لکشلا حيبق ناك) :هبحاص فصی وهو لوقي

 ناكو «لوطلا ىلإ هنم برقآ رصقلا ىلإ ناكو «هيف تبثت داكت الو نيعلا

 .لجع ىلع يّوس امنأك اهكبترم فارطألا مخض اًضيرع هرصق ىلع

 يرصعلا یبرعلا بدألا ءامعز هراثآ نمو ؛رصاعملا يبرعلا بدألا يف ةثيدحلا =
 نوقرشتسملا .مهريغو قزارلا دبع يلعو داقعلاو نيسح هطب فیرعت هيفو

. 

 ہرا



 ناك ثیح تصقنو «صقنت نأ بجي ناك ثیح هفارطآ ضعب تدازف

 يف نأ هآر نم ىلإ ليخي اًظيلغ اًمهج ههجو ناکو دیزت نأ نسحی
 .؟(۰۰.اشحاف اًمرو هيدخ

 ناك ثيح هفارطأ ضعب تدازف «لجع ىلع يوس امنأك» تاملكف

 ملسملا بيدألل يغبنيو «يمالسإلا سحلا يفانت 2. . . صقنت نأ بجي

 هيلع راكنإو هللا تاذ يف نعط هنأل ؛فصولا اذه لثم نع هملق هزني نأ

 نع ةقلخلا فصو يف تاملكلا هذه لثم ردصي نأ بجعلاو ءهعنص يف

 نسح نيب زييمتلا كردي اهب يتلا رصبلا ةمعن مرح يذلا وهو روتكدلا
 هيحاص وعدي ءءابدألا هيمسي امك نايبلا ناطيش هنكلو «هريغو ةقلخلا

 !قوذ وأ نيد ةفلاخمب :یباع ريغ هل ولحي ام لوقي نأل

 مهريغو برغلا ءابدأ ىرجم روتكدلا ىرج اذإ بجع الف انه نمو
 ءاضقلا فصو يف - هنم نوقلطني الو نيدلا نع نوردصي ال نمم ۔

 ءاقدصألا بولق هللا :هل بحاصل ءاثر يف لوقيف ةوسقلاب يهلإلا

 ةضغ ةرضن راهزأ يه !ءاقدصألا يف توملا اهعجفي نيح مهسوفنو

 دي ةيساقلا ديلا هذه نكلو .ةجهبو لامج يف ءوضلاو ةايحلا لبقتست

 اهنم عزنتف «نيل الو قفر ريغ يف نيح ىلإ نيح نم اهيلإ دتمت ءاضقلا
 هلوق برغلا ءابدأل روتكدلا ةعباتم يف بجعألاو "”(...ةقرو مث ةقرو

 ال برغلا ءابدأ ناك اذإو !!نولوقي امك سانلا ةايح يف ةرثؤملا ةعيبطلاب

 هذه لثم بتكي نيح هنيد ىسني روتكدلا لاب امف نيد نع نوردصي
 ىلإ همضت نأ ةميدقلا ةيرصملا ةعماجلا ةرادإ ىلإ بلطي وهو تاملكلا

 دق ةعيبطلا تناك اذإو) اًمطعتسم اهيلإ بتكيف ابوروآ ىلإ تاثعبلا بالط

 .۱۵ ص ء۱۹۸۸ ةرسألا ةبتکم - باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .بيدأ نيسح هط (۱)

 ۸ ۶ ةلماکلا ةعومجملا «فيصلاو عيبرلا ةلحر : نیسح هط )٢)
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 ائوع ةعماجلا نوکت نأ يغبني امف .ةايحلا معن نم ريثك نيبو ينيب تلاح

 ينآ ملعت اهنآ عم «هب عفنلاو ملعلاب عافتنالا ةذل ينامرح ىلع ةعيبطلل

 .(نوكأ ام ردقآ كلذ ىلع

 نيح - رخآ عضوم يف اهرسفی نأ روتکدلا دارآ يتلا ةعيبطلا كلت

 يف هسفن عقوأف - «؟ةدیقم مأ ةقلطمآ» بیدالا ةيرح يف هريغ عم یحالت

 باحصأ هب سناپ اًعنقم اًريسفت اهل عضي نأ عطتسی مل ذإ ةريبك ةريح
 يف لصفلا دري روتكدلا لاق مهب روتكدلا داشأ املاط نيذلا لوقعلا

 عدنل) :هصن ام هيف يضقتل ةعيبطلا ىلإ هموصخ نيبو هنيب ةعزانملا
 دقف ؛سانلا عفني ام ءاقبتساو هيف ريخ ال امب باهذلا اهسفن ةعيبطلل

 ىلع روهمجلا نم ردقأو داقنلا نم ردقأو نفلا نم ردقأ ةعيبطلا نوكت

 اهنأب كبيجأف ؟يه ام ةعيبطلا نع ينلأستس كنأ ملعأ انأو «ةيفصتلا هذه

 اهفرعن ال يتلاو اهفرعن يتلا ةيفخلاو ةرهاظلا تارثوملا نم ةعومجم

 مال :لجو زع هللا لوق قيقحت ىلع درن مل مأ اندرأ 3 لمعت يتلاو
 . 4(0 سرلا ف کنم سالا معني ام انو امج بهذ در

 نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدت ريثك اهريغو ةقباسلا ةلثمألا هذه نإ

 اًيفاجم ناك  قيقدتلا انئش نإ اهبلغأ يف وأ - ةيبدالا هتاباتك يف روتكدلا

 هقطنمو هكولس يف رثؤيف بتاكلا نادجو يف رثؤي يذلا يمالسإلا سحلل

 .لاقم وأ ريوصتب ناميإلا شدخي ال امب

 ال ات ات ات ال ال

 .۵۲/۳ فراعملا ةعبط .مایالا : نیسح هط (۱)

 .۱۷ :ةیالا «دعرلا ةروس (۲)

 ۰۷۹۲/۲ ةلماکلا ةعومجملا - ءاعبرألا ثیدح :نیسح هط (۳)
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 ل 5

 تلاثلا ثحبملا

 رايتخالاو ربجلا ةيضقو نيسح هط

 هرافظأ ةموعن ذنم نيسح هط ريكفت رايتخالاو ربجلا ةيضق تلغش

 لعلو « هناحبس هير ىقلو هبحن ےضق ىتح ةيضقلا كلتب هلاغشنا رمٹس او

 كلت ىلوألا بلطلا لحارم یف ةيضقلا كلتب هلاغشنا ىلإ ريشي امم

 هتذتاسأ راثيإ نع ملكتي نيح «مايألا» هتارکذم يف هط اهدروأ يتلا ةصقلا

 ؛حابص تاد انالیتنس هذاتسأل هبرض اًدعوم ىتفلا سنی ملو)

 ناک ثيح ىلإ ذاتسألا لبقآ دقو ءرهزألا سورد نم اًسرد هعم رضحیل

 خيشلا سورد ىلإ یتفلا عم بهذو .یسابعلا قاورلا مامآ هذيملت هرظتني

 حابصلا عم ريسفتلا يف هسرد يقلي ناكو ہللا همحر يرشبلا ميلس ربكألا

 رسفي چنا ذخأو باللطلا نيب ذاتسألاو ذيملتلا سلجو ىسابعلا قاورلاب

 ملا اَز انآ ولو :هناحبس لوق يه ماعنألا ةروس نم ةميرك ةيآ

 نأ لإ اوت اشک اک ال الف وت لک ملڪ و ولا سس و ڪملا
 هللا همحر خيشلا رسفو 5 €4 نولہع مهرتکآ ٤ و ہللا اک

 )١( :ةيآلا «ماعنالا ةروس ۰۱۱۱



 ىلع دري لعجو رایتخالاو ربجلا ثیدح يف ضاخو ریسفتلا نسحأف

 ةداع ىلع خیشلا راوح يف یتفلا ذخأيو «مهتلاقم عفدیو نییربجلا

 الإ یتفلا ىبأيو «هعنقی ال ادر هيلع دريو هل خیشلا عمسیف «نیبرهزالا
 مل اشي مل امو ناك هللا ءاش ام :تاملكلا هذهب خيشلا هرهنيف جاجللا

 .۳(؟ملسم كترضح ناميإلاو ملعلا ىلع ربكأ هللا !نكي

 ؛ربجلا ىري ناك هنأ هط اهاور امك ةصقلا قايس نم حضاوو

 نييربجلا ىلع دري هآر امل هتلداجمو خيشلا ةشقانم ىلإ دمع كلذلو

 .مهلاقم دنفيو

 ةيعماج ةلاسر لوأ هط دعي لئالق تاونسب فقوملا اذه دعبو

 :ناونع تحت اهرشن يتلاو يرعملا ءالعلا يبأ نع ةيرصملا ةعماجلاب

 ربجلا ةيضق يف هيأرب هط حرصي اهيفو (۳)(ءالیلا يبآ یرکذ دیدجت)

 : الئاق

 ةايحلا نأ :يآ ؛خیراتلا يف ربجلا یرن انآ ىلع هانمدق ام لدي)

 ریثأتب «ةنيابتملا اهلزانم لزنتو ةفلتخملا اهلاکشآ ذخأت امنا ةيعامتجالا

 الو اًعفد اهل عیطتسی الو ناسنالا اهکلمی ال يتلا :بابسألاو للعلا

 نأ انمزلیس يأرلا اذه نإ :انه لوقن امناو .."”هارن يأر كلذ اًباستكا

 اهفلأي مل امبر ءةصاخ اًقيرط ءالعلا يبأ ةايح نع ثحبلا يف كلسن

 .۳۵/۲ مايألا :نيسح هط (۱)

 :ناونع تحت امهالکو ۱۹۲۲ ةنس :ةيناثلاو م۱۹۱۵ :یلوالا ةعبطلا تعبط (۲)

 دیدجت» ناونع تلمحف كلذ دعب تعءاج یتلا تاعبطلا امآ «ءالعلا یبآ یرکذ»
 ۱ .«ءالعلا يب یرکذ

 قفاون امنإو «يأرلا اذه عدتبن انسل :هلوقب ةملكلا هذه ىلع شماهلاب هط قلع (۲)

 .نیملسملا ةفسالفو ابوروآ ةفسالف نم اًريثك هيف

۱۷ 



 دقتعن امناو ثداوحلاب صاخشألا دارفنا دقتعن ال انآ كلذ ؛نوخرؤملا

 نأ انسفنال حیبتسن ال اذه یلعو «تارثوملا نم ةفئاطل رثأ ثداوحلا نأ

 هتلزنم تعفترا امهم صاخشألا نم صخش ىلإ راثالا نم اًرثأ فیضن

 وأ يدام رثآ لک امناو .هرطخ لجو هرثآ مظع امهمو هتناکم تلعو

 ىلإ داعتو اهلوصأ ىلإ درت نأ يفبني «ةينوك وأ ةيعامتجا ةرهاظ «يونعم
 ةعامج يهو ؛اهمجانم نم جرختستو ءاهعيباني نم يقتست نأو اهرداصم

 ةنتف عدتبا يذلا هدحو ""نومآملا سيلف ءاّقنآ اهيلإ انرشأ يتلا للعلا

 نومأملا عفدناو هرصع اهثدحأ ةنتف كلت امنإو نآرقلا قلخب لوقلا

 نم هؤافلخ عفدنا امك ءاهرهظم نوكي نأ ىلإ ةفلتخملا تارثؤملا مكحب

 نأ انسفنأل حيبتسن ال انه نمو ...تارثؤملا هذه مكحب كلذ ىلإ هدعب

 ءهحبق وأ راثآلا نم مهيلإ بسني ام نسحب «مهمذن وأ صاخشألا دمحن

 لب خرؤملا لمع نم سيل خيراتلا يف امهئانغ ةلق عم دمحلاو مذلا نإف
 نإ لب .ءاجهلاو حدملا ةعانص يف هتايح رصق يذلا لجرلا لمع نم

 نمؤن ال اناف ؛انيلع همرحيو كلذ نم انعنمي .«خيراتلا يف انبهذم

 ملو اهب اودرفني مل اذإو .لامعألاب مهلالقتسا الو صاخشألا دارفناب

 ىدسي امب ءايرحأ اوسيل مهنآ حضاولا نم ناكو ءاهيف ريثآتلاب اودبتسي
 ."”(ءاجه وأ دمح نم مهيلإ

 تلاسرلا ةمدقم ىف وحنلا اذه ىلع هيأر ضرعب هط ىفتكي الو

 )١( ةنس دلو ىسابع ةفيلخ ديشرلا نب نومأملا سابعلا وبأ هللادبع نومأملا ٢۷۰ھ
 يرلاب وهو ةفالخلاب نومأملا عيوب يداهلا ةفيلخلا همع اهيف تام يتلا ةليللا يف

 نم هتفالخ تماد .ه ۲۰۶ ةنس رفص ىف دادغب مدق ىتح ناسارخب لظ )۱۹۸ -

  .)2۸۲۳ - ۳/۸يسايسلا مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح :عجار

 ) )۲ةلماكلا ةعومجملا :ءالعلا ىبأ ىركذ ديدجت :نيسح هط ٠١/71.
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 يبآ ءارال هضرع دنع ربجلاب لوقلا ةحص ىلع ةلدالا ضرعتسی امناو

 ةماقلو ربجلا تابثإ ىلع نارهاظتی ةفسلفلاو نيدلا» نأ رکذیف ءالعلا

 دنع میدق ربجلا] :لوقی مکحلا اذه لیصفت يفو هيلع ةلدألا

 :امهدحآ ءنائیش هب نامیالا ردصمو «تانایدلا لهأ نم ریثکو ةفسالفلا

 هتاکرح يف ينبم ملاعلا اذه نأب لوقلا عم قفتی ال رایتخالا نأ

 نآو «بابسألاو للعلا ىلع ناسنالا ریغو ناسنالل ةيدرفلاو ةيعامتجالا

 ءيشل ةمدقمو هلبق ناك ءيشل ةجيتن وه امن ةايحلا هذه يف ءيش لک

 اهتابثإ نم ةفسلفلا تغرف دقو) ةيضقلا هذه تحص اذإف «هدعب ءيجي
 اذه نأ كلذ .ملاعلا اذه يف عضوم رایتخالل نكي مل (دیعب دمأ ذنم

 اهلولعمب ةلعلا لاصتا هدعب امو هلبق امب الصتم نوكي نأ امإ رايتخالا

 نأ نكمي ال ذإ ؛ربجلا وهف ىلوألا نكت ناف «الوآ اهتمدقمب ةجيتنلاو
 اًذِإو ءاهتمدقم نع ةجيتنلا لوحت نأ الو «هتلع نع لولعملا فلختي
 يتلا ةيضقلا تلطب دقف ةيناثلا نكت ناو ءاّرورغ الإ سيل رايتخالا ءاعداف

 كش ال ام وهو «تافداصملا هيف فلتخت اّبعلم ملاعلا حبصأو ءاهانمدق

 ."7لَحْرَم رارطضالا نع الو ديحم ربجلا نم سيلفا اَذِإ .هنالطب يف

 ملعلاو ةردقلا لومشب ناميإلا ربجلا رداصم نم يناثلا ردصملا

 اذإ الإ ءيش ملاعلا اذه يف نوكي الأ يضتقي ةردقلا لومش نإف نييهلإلا

 «هيف اًراتخم نوكي نأ امإف اًئيش ناسنالا لعف اذإف «هّلا ةردق هب تقلعت

 هب قلعتت مل نإو .بجاو لعفلا اذهف اًراتخم نكي ناف ءراتخم ريغ وأ

 وهف راتخم ريغ نکی ناو ةردقلا لصأ مدهي هنأل ؛لطاب وهو هللا ةردق

 ۔۲۸۸/۱۰ ةلماكلا ةعومجملا : ءالعلا يبأ ىركذ ديدجت :نيسح هط )١(

 هنع سیل قايسلا ىف ةملكلا ىنعمف «دعابتو ىحنت :اهانعمو «لحَر ةملكلا لصأ (۲)
 . ۲۸۱ص ءزيجولا مجعملا : عج حار .رفم الو دعتبم

۱۹۹ 



 .[هیف كش ال يذلا ربجلا

 ىلإ بهذي نيح ربجلا ةيمتح تابثال اًئلاث اذعب روتکدلا فیضیو
 حرشیو «ربجلاب لوقلا يضتقت ةيلمعلا ةايحلا رومآو رهدلا فراوص نأ

 : هلوقب كلذ

 یالعلا يبآ ىلإ سایقلاب امیس الو ةيلمعلا ةايحلا نع انثحب اذإف]

 نم اناولآ ةايحلا هذه يف یقلی لجرلا ناف ؛اضیآ ربجلا جتنت اهنآ انفرع

 ال لاوحآ هيلإ اهتقاس امناو ءدي اهباستکا يف هل سيل رشلاو ریخلا

 ال مهو هيلع دامتعالاو «هللا ىلإ نوکرلاب ةماعلا جهل انه نمو .اهکلمی
 هذه نأ نوديري امنإ ؛نیدلا يف هيقفلا مهفي ام ظفللا اذه نم نومهفي

 هظح اهيف قال ءرملاف «ریثأت اهيف ناسنإلا لمعل سيل ةريسم ةايحلا

 .لمعي مل مأ لمعأ ءاوس

 ربجلا نع دجن مل ةيسفنلا ناسنالا ىوق انللح ول اننآ قحلا يفو
 الو درفلا اهكلمي ال ءايشأب اهسفن يف ةرثأتم ىوقلا هذه ناف تحودنم

 نّوكي مل وهو «هريغ هدجوآ امنإو .هسفن دجوي مل لجرلاف ةعامجلا

 ةئيبللو میظع ريثأت اهيف ميلقإلاو نامزللو هل تنوك امنإو هاوق
 داكي ال ريثأت ةثوروملا قالخألاو تاداعللو «مظع ريثأت ةيعامتجالا

 نمف .یهتشت امك اهغوصتو ديرت امك اهفرصت ةئراطلا ثداوحلاو ؛ردقي

 كلم دق مهو رايتخالا نإ الأ .رايتخالا نم هظح ناسنإلل يتأي نبأ

 ."”نوروبجم هل عوضخلا ىلع مهو اوناک ذنم سانلا

 ريغ] :لوقيف ربجلاب داقتعالا راثآ نم اًضعب كلذ دعب هط ررقيو

 ۳۸۸/۰ ةلماکلا ةعومجملا ءالعلا ىبأ ىركذ دیدجت : نیسح هل (۱)

 ۔ ۱۷۰۳ ةلماکلا ةعومجملا یالعلا يبأ ىركذ ديدجت : نیسح هط (۲)

۱۷۰ 



 يف فولاملا ةفلاخم ناولآ ىلإ یدآ سفنلا هب ترثأت اذإ ربجلا داقتعا نأ

 انایحأ فیلکتلا راکناب رهجي نأ ىلإ ءالعلا وبآ رطضا دقف نیدلاو ةداعلا

 : لوقیف

 لعفیام ىلع ٌملظ هباقعف اًربجُم رثابکلا لَعَف ْنَم ناك نإ
 تيثأ ثيح اًملظ ةريبكلا بحاص باقع لعج فيك :رظناف

 الو امن قحتسي ال ناسنالا نأ ىلإ رخآ تيب يف بهذ دقو ءربجلا

 :لاقف ربجم هنأل اًدمح

 رّصقُمَك رّصَقمم ريغفانيف أرماّنمذتالو دمت ال

 نيب قرفي مل ربجلا ىأر نيح ءالعلا ابأ نأ ىلع لدي مالك اذهف

 ناطلس طسب ول هنكلو «ملاعلا اذه هيلع لمتشا امم هريغ نيبو ناسنإلا

 وأ ناسحإ نمو «مذ وأ حدم نم ناسنالا لاني ام نأ فرعل الیلق ربجلا

 ربجأ امكف يربج رمأ وه امنإو اًيرايتخا اًرمأ ةقيقحلا يف سيل «ةءاسإ
 مذيو نسحلا دّمَحي نأ ىلع ربجأ ءيسيو نسحي نأ ىلع ناسنإلا

 انررق دق انك اذإو ءاَحيبق اذهو اتسح اذه روصتي نأ ىلع لب «حیبقلا

 حضاولا نم ناك «رايتخالا ةفص هسفنل لحتني نأ ىلع ربجم ءرملا نأ

 اذإف «لحتنملا رايتخالا اذه راثآ هسفن ىلإ فيضي نأ ىلع ربجم هنأ

 مل  رمألا سفن يف كلذك وهو  دحلا اذه ىلإ ربجلا ناطلس انطسب

 ."'”[ةعيرش ىلع جورخلاب الو نيد ةفلاخمب يربج مهتي

 نكلو ماقملا قاضل ربجلا نع هط هلاق ام يصحن نأ اندرأ نئلو

 هتايح ةياهن ىتح هطل ةمزالم تلظ ربجلا ةركف نأ ىلع ديكأتلا ىغبني

 )١( ةلماكلا ةعومجملا «ءالعلا ىبأ یرکذ ديدجت :نيسح هط ۲۹۰/۱۰.

۱۷۱ 



 هباتک يفو) ""(ةیمتحلاو ةيربجلا نم قلطم ماظنب ءيش لک ديقي) ناك
 يبآ عم» هباتک يف امآ درفلاو ةئيبلا نيب طبرلا دایدزا ظحالن «رکفلا ةداق)

 هذه نم اًريثك هيف ففخت يذلا تقولا يف هنأ ظحلن «هنجس يف ءالعلا

 هلاق ام وهو هعمتجمو ناسنإلا نیب ةلصلا كلت اًمامت فني مل هنإف ةقالعلا

 دكأ ذإ «رهنلا ءارو ام» وهو رخأتم تقو يف هبتك رخآ باتك يف ةحارص

 :نأ هيف

 يتلا ةئيبلا نيبو مهلامعأو سانلا لاوقأ نيب ةقيثو ةنيتم ةلص كانه

 .' (ةيمويلا مهتايح يف اهقئاقدب نورثأتيو اهيف نوشيعي
 «هنجس يف ءالعلا يبآ عم» هباتک يف ةيربجلا نم هففخت يف یتحو

 مل رایتخالاب لاق نیحف «ردقب ولو ربجلاب لوقلا نع هزنتی نأ هيلع رع
 هنأب هفرعو (فطلملا ربجلا) اهامسآ ةلاحب فرتعا امناو ةيلكلاب هب ملسی

 تاعبتلا نم هيفعي ال هنکلو رذعلا ضعب ناسنالا رذعي يذلا ربجلا)
 . 0(اهلك

 :ثيدحلاو ميدقلا يف ربجلاب نولئاقلا
 درفتي مل هنأ ركذ ربجلاب لوقلاب نيسح هط روتكدلا حرص نيح

 ةفسالفو ايوروأ ةفسالف نم اًريثك هيف قفاوي) امنإو يأرلا اذهب

 .'*”(نيملسملا

 امك نيسح هط) باتك نمض ثحب :اًركفم نيسح هط :ملاعلا نيمأ دومحم )١(
 ۰۱۲ ۱ص «(هرصع باتك هفرعي

 هط ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ص .رصم يف ةطلسلاو نیسح هط :ينغلا دبع یفطصم (۲)
 .۲۰ص ٤ت نودب ءعط فراعملا راد ءرهنلا ءارو ام :نیسح

 404/٠١. ةلماکلا ةعومجملا «هنجس يف ءالعلا يبآ عم :نیسح هط (۳)

 )٤( ةلماکلا ةعومجملا «ءالعلا يبآ یرکذ دیدجت :نیسح هط ۰۲1/۱۰

۱۷ 



 هقبس دقف هتیعورشم ىلع للدیو هيأر ةيوقت لواحی روتکدلاب ينأكو

 مهملعب قثيو دولا قمعأ روتكدلا مهل ُنِكَي نيذلا ايوروأ ةفسالف هيلإ

 .ةقثلا مظعأ

 نم ددع ربجلاب لاق دقف كلذ يف ةقيقحلا فلاخي مل لجرلاو

 نم ةفئاطب رثأتم ملاعلا نأ ىري يذلا ۳«نیت» :مهنم) برغلا يركفم

 وأ أطخلل نيناوقلا هذه ضرعتت نأ نود هريستو هربدت نيناوقلا

 ةايح يف رثؤت ال ةيدرفلا ةدارإلا نأ نودقتعي نيذلا نم وهو «بارطضالا

 ربجلاب لوقلاب روتكدلا راهتشال اًرظنو '''(لاکشألا نم لكشب ملاعلا

 :لوقي نأ ضعبلاب ادح يذلا رمألا ہدرفلا يف دودحملا ريغ ةئيبلا ريثأتو

 جهنم بحاص نيسح هط نإ :انلق اذإ مكحلا فستعن انسل)

 نآلا اهءادصأ دجن لب «ةيبرعلا باتك دنع اهءادصأ دجن ةيركف ةسردمو

 يف صصخت يذلا رفيف نايسول مهرهشأو خیراتلا ةباتك يف ةيعامتجالا

 خيرات يف صصخت يذلا كولب كرامو «ةيبوروألا ةضهنلا رصع خيرات

 .””(ىطسولا روصعلا

 هتلاسر لضفب همسا عمل «يسنرف دقانو خرؤم ء(۱۸۹۳ - ۱۸۲۸) تیلوبه ءنيت )١(

 نفلا خیراتل اذاتسآ لمع .(نیتنوفال تایاکحل ةسارد) اهعوضوم يتلا هاروتکدلل
 نفلا ةسردم يف ترثآ يتلا هئارأب رهتشا «ةلیمجلا نونفلا ةيلكب لامجلا ملعو

 : رظنا ۰۱۸۷۸ ةيسنرفلا ةيميداكالاب ارضع بختنا «يضاملا نرقلا رخآ ةيعيبطلا
 .۵۷۵/۱ ةرسیملا ةيبرعلا ةعوسوملا :لابرغ قیفش دمحم

 .فرصتب ٤٤ص «مالسإلا ءوض يف هرکفو هتايح نیسح هط :يدنجلا رونآ (۲)

 نیسح هط) باتک نمض ثحب .نیسح هط دنع يركفلا جهنملا : يريهز لماک )۳(

 .١٥۱ص (ہرصع باتک هفرعي امك

۱۷۳ 



 قرفلا سوژر نم ددع ربجلاب لاق دقف يمالسالا انخیرات يف امآ

 دمحم نب نیسحلاو ةيمهجلا سسؤم '''ناوفص نب مهجلاک ةيمالسالا

 سسؤم ورمع نب رارضو ةلزتعملا نم ةيراجنلا ةقرفلا سأر '''راجنلا
 لوقلا ىلع مهعبات نم وأ مهنم دحاو دمحي ملو مهريغو ۰" ةيرارضلا

 ةديقعلا نع اوداح نمم ةيمالسالا قرفلا ىف وف اوفنص نم مهدع لب ربجلاب

 .ةحيحصلا

 :ريجلاب لوقلا يف نيسح هط فقوم مييقت

 ربجلاب لاق نيح نيملسملا عامجإ نيسح هط روتكدلا فلاخ دقل
 عضوم يه ةرح ةدارإ كلتمي ناسنإلا نأ ررقي مالسإلاف) رايتخالا يفنو

 هذهل يقالخألا مازتلالا ررقيو حلاصلا لمعلا ىلإ ههجوي وهو ةيلوؤسملا
 .*(ةرحلا ةدارإلا

 يف يبهذلا هنع لاق يبسارلا ناوفص نب مهج زرحم وبأ وه :ناوفص نب مهج )١(
 نامز يف كله ةيمهجلا سأر عدتبملا لاضلا» ۱٥۸١(: مقر) ظافحلا ةركذت
 دعجلا عابتأ نم ناك .اًميظع اًرش عرز هنكلو اًئيش ىور هتملع امو نيعباتلا راغص
 .«اًميلكت ىسوم ملكي ملو اليلخ ميهاربإ ذختي مل هللا نأ معز يذلا مهرد نبا

 .۲۲۱ص ءت .ب .ثارتلا راد ط .يدادغبلل قرفلا نيب قرفلا : عجار

 ةنس يفوت مق لهأ نم نيزاوملا لمعي ناك :ليقو ءاكئاح ناك :هللادبع وبأ وه (۲)

 ماقف ماظنلا همحفأف ماظنلا عم اموي رظانت هنأ هتوم ببس نإ :ليقو ه١

 ريمأ : قيقحت «يناتسرهشلل .لحنلاو للملا عجار .كلد بقع تامو امومحم

 ةنس ٥ط «توریب ةفرعملا راد فاق نسح يلعو ءانهم يلع

7 ۱۹۹ ۰۱۰۰/۱ 

 ءاهكردي ملف هدلب يف مهتسایر يف عمط ةلزتعملا رابک نم ورمع نب رارض (۳)
 یلعو مهیلع درلا يف اًباتك نیئالث وحن فنص .هودرطو هورفکف مهفلاخف
 ۰۱۰۲/۱ لحتلاو للملا عجار ۸۰۵ ةنس وحن ھ۱۹۰ ةنس يفوت جراوخلا

 .۳۱۳ص «نيسح هط رکف ةمكاحم :يدنجلا رونآ )٤(

۱۷٤ 



 ةيضقلا هذه نم نيسح هط روتكدلا فقوم نم بجعي ثحايلاو

 رطس نيح هلقع ناك نيأف !هجاتنو لقعلاب زتعا املاط يذلا لجرلا وهو

 .ربجلا ىف اهبتك ىتلا تاملكلا هذه لاثمآ

 هجوت امل ءاّقح ربجلا ناک ول] :''”يمورلا نيدلا لالج لوقي

 لهف «ماكحألاو عئارشلاب ناسنإلا فلك امو «ناسنإلا ىلإ يهنلاو رمألا

 ةديقع ىلع روطفم ناسنإلا نإ ...هاهنيو اًرجح رمأي ناسنإ عمس

 هلمعب ررقيو ةيمويلا هتايح يف اهقبطيو ةديقعلا هذه لثمتي وهو «رايتخالا

 رجحلا بقاعي الو دامجلا بقاعي الف ءربجلا ركنيو رايتخالا هكولسو
 ...ءايشألا هذه نم تنعلاو ىذألا هقحل امهم حيرلاو ليسلاو بشخلاو

 كملآو كامدأو اڈیدش اًحرج كحرجو فقسلا نم عذج كيلع طقس اذإ

 ترسك ادامل :هل تلقو هتبتاع اذإو ؟عذجلا اذه ىلع كبضغ روثي لهف

 ناسنإ ضرعت اذإ امأ ...ًالقاع نوكت له ؛ىسأر تيمدأو يدي

 كلذ لدف ءاّديدش اًباقع هتبقاعو هيلع ترث «كضرع كته وأ كتناهإل

 رایتخا بحاص ناسنإلا نأ دقتعتو راتخملاو روبجملا نيب زيمت كنأ ىلع

 ...روبجمب سيل ريخم هنأل ؛اًرذع هل لبقت الو هبقاعتو هبساحتف ةدارإو

 ىلع لبقي ملو كضعي نأ دارأو كيلع مجه رجحب اًبلك تبرض اذإو

 مهف يف برضت نأ لقاعلا ناسنالا اهيأ كيلع راعف «هنم مقتنيو رجحلا

 ۔'''[اھکاردإ نع زجعتو ةقيقحلا

 ةنساه٠٠ ٤ ةنس خلب يف دلو ةيفوصلا ءارعش لوحف نم :يمورلا نيدلا لالج (۱)

 ٦٦/۷. ةيمالسالا فراعملا ةرئاد عجار .م1784/ه5ا/7 ةنس يفوتو ء۷

 راد ءنیقرشتسملا نعاطم دض ةعيرشلاو ةديقعلا نع عافد :ىلازغلا دمحم )٢(

 .فرصتب ۱۱۰ - ۱۰۷ص ۰م۱۹۸۷/ه۱6۰۷ ةنس ء١ط «قورشلا

۱۷۵ 



 ريغ هنإ :نولوقی نیذلاو اًعم نآرقلاو عقاولا نوبذکی هل رایتخا ال هنإ

 ."'”اًعم عقاولاو نآرقلا نوبذکی ءيش يف روبجم

 قفو ىلعو ءايلعلا ةردقلا صضحمب متنو ثدحت رومأ كانه]

 ءاوس ءاّمرك وأ اغوط سانلا ىف ذفنت یهو .اهدحو ةيهلالا ةئيشملا

 ءاکذ نم اهیف عدوي ام رادقمو لوقعلاف ءاورعشي مل وأ سانلا اهب رعش

 نوکت امو ماسجاالاو فنع وآ ءوده نم اهسبالي امو ةجزمألاو یابغ وآ

 ناذللا نادلاولاو اهلظ ىف ًاشنت یتلا ةئيبلاو هيف ايحت يذلا ناکملاو

 ينغ ... .لویم وأ زئارغ نم كمد يف ةثارولا هکرتت امو امهنم ردحنت

 امناو باسح مضوم الو ةذخاؤم لحم سيل اذه نم اًئيش نأ نایبلا نع
 قطنت ىتلا ةغللاو اهيلإ ىمتنت ىتلا ةيسنجلا نأ فرعتل اهيلإ رظنلا انتفل

 وه ىثنأ وأ ناك اًركذ هيلع ناسنإلا دجوي يذلا نيوكتلا عون لب ءاهب

 ام راجو كي ام قلك کروٹ :ميركلا نآرقلا يف هللا لوق قاسي

 ام رب تو © ىك اع لسَم هل حبس نیلا مم تاڪ
 . 2246© تولع امو َمُمِتوُدِ مکن

 لامعأب لصتب وهف ردقلاو ءاضقلا تاقلعتم نم يناثلا مسقلا امآ

 ةكرحو ءانلوقع ةظقیب اهئادآ نيح رعشن نحنو ءىلوألا سکع یلع

 عقت لامعآ نم رشابن امیف انتردقو انتدار| لالقتساب سحن اننإ ...اهيلإ

 راد « نیقرشتسملا نعاطم دض ةعیرشلاو ةديقعلا نع عافد : يلازخلا دمحم )١(

 .فرصتب ۱۱۰ ۔ ۱۷ص ءء۷ ھ۷ ةنس ء۱ط «قورشلا

 .519 ء۸٦ :ناتیالا :صصقلا ةروس (۷)

۱۷۹ 



 نأ الول امهتیرح ىلع الیلد ساسحالا اذه يفكي ناکو ءامهترئاد يف
 دكؤي نآرقلا دجن نحنو . . .اًئايحأ بذکی ساسحالا نأ معزي نم كانه

 ركي ني نا فو ةيناسنالا ةدارالا ةيرحب هونیو يهيدبلا ساسحالا اذه

 4 رکيل هک نمو نيوي هک نم
 ّلَف» :اهنم ردصي ام ىلع ةحضاولا ةيلوؤسملا نم اهيلخي الو

 ویل یی امن دما نسم کیر نم لَا ْمْحََج دك شالا اا

 ۳469 ليو مع اتآ آو اع لب ا لس نو

 عم ةتبلا ققحتت ال - ءالتبالاو فیلکتلا يهو - نیدلا ةعيبط نإ لب

 .[اهدیقتو ةدارالا داعبتسا

 هلامعأب هنأ اهعم نقویو قئاقحلا هذه قحلا ملسملا فرعي

 ىلع هرسقی ال هللا نأو طیحملا لماشلا هللا ملع نع بيغي ال ةيرايتخالا

 تاحفصف) اهجئاتن دیدحتب قبس دق ردقلا ناك ناو ةيرابتخالا هلامعآ

 لاصتا هنکلو فیرصتو كيرحت لاصتا لامعالاب لصتت ال يهلالا ملعلا

 هب زاتمی ام ةياغ «لمعلا اهعبتی الو لمعلا عبتت يهف حوضوو فاشکنا

 يضاملا ۔ كلذك - فشکی هنکلو طقف رضاحلا فشکی ال هنأ ملعلا

 امك «هيلع نوکتس ام یلعو هيلع تناك ام ىلع ءايشألا یریف لبقتسملاو

 .*(ءاوسب ءاوس ةنئاک يهو اهاری

 )١( :ةيآلا .فهكلا ةروس ۲٩.

 .۱۰۸ :ةیالا «سنوي ةروس (۲)

 ۸۱۹۸۷ ةنس/ه۱6۰۷ ةنس ١ط ؛قورشلا راد ءملسملا ةديقع :يلازغلا دمحم (۳)

 .فرصتب ۱۰۲ - ۱۰۰ ص

 ةهنس ۱ ط قورشلا راد ءاننید اذه : یلازغلا دمحم ١٣ص «قباسلا عجرملا )£(

 راد «مالسإلا نع لاوس ةئام :يلازخلا دمحم ۰۲۰ ص ۰۱۹۸۷ ةنس/ه ۷

 .۹۵ص ۰۱۹۹۲ ةنس/ه۷١٤١ ةنس ء٥ط تباث

۱۷۷ 



 هلوق لشم نآرقلا نم ةيآ مامآ ارئاح سانلا ضعب افقي دقو

 رظنلا ناسنالا نعمآ ولو “4اب نَم یدُهَيَو هاي نم ليل :هناحبس
 انه ةئيشملا قالطاف اضعب اهضعب حرشي نآرقلا تایآ دجول نآرقلا يف

 الا هيي لب اول :هناحبس هلوق لثم یرخآ ةيآ يف اهل دييقت هلباقي
 هللا لوق لثمو ۳هوهگیم دنب نم ولا َدْهَع وصب نیا © َنِقِسَتْل
 ملا کذب موت نیم اوما نیلا © باآ نم هل ۍدېو# :هناحبس
 ۳۹65 برش علت هل ركزي الأ

 يف - اّربجم هنوکو ةيرشبلا ةقاطلا دودح يف ریخم رح ناسنالاف

 . .ةيرحلا ةفص هنع يفني ال - تالاحلا ضعب

 «باقع الف ةيرح نكت مل اذإف ةيرحلاب طونم باقعلاو باوثلاو)

 ام ىلع انذخاؤي امنإ هّلاو هیلع بقاعب ال ءيش لعف ىلع هرکملاو
 اهتلادعب ةيرشبلا مکاحملا تناك اذإو .. .هکرت وأ هلعف يف رایخلا كلمن

 ریدقت یرتو «هدادعتساو هتئیبو هعفاودو مهتملا فورظ ردقت «ةيبسنلا

 اهیف يتلا نیملاعلا بر ةمکحم يف كلذ كرتي لهف «لدعلا نم كلذ

 ۱ .(*۱(تقلطملا ةلادعلا

 باوصلا قفاوی مل نیسح هط روتکدلا نأب مزجلا عیطتسن انه نمو

 امیفو هيلع هقفاوو اذه هيأر يف ءالعلا ابآ عبات نیحو ربجلاب لاق نيح

 ىلع جورخلاب الو اّئید هتفلاخمب مالی ال يربجلا نأ نم اًنمض هرکذ

 اوطسبو ربجلاب لوقلا يف اوعسوت دق برغلا ورکفم ناک نئلو ةعيرش

 )١( رطافو ء۹۳ :ةیالا ءلحنلا ةروس : ۸.

 .۲۷ ء٢۲ :ناتیالا قرقبلا ةروس (۲)

 .۲۸ ۰۲۷ :ناتیالا .دعرلا ةروس (۳)

 ةنساه۱8۱۲ ةنس ١٠ط ءافولا راد مالسالا نيدب ماع فیرعت :يواطنطلا يلع )٤(

 .۱۳؛ص ۲

۷۸ 



 ىف ةريبك تاروطت ةيربجلا هذه نع جتن دقف ةايحلا عقاو يف هءادر

 دقف) كلذك هنيناوق يف ترثأو هقالخأو هديلاقت تمطح يبرغلا عمتجملا

 نيكسم هنأل ؛باقع الو رظح الب ءاشي ام عنصي درفلل نانعلا قلطأ

 لك نم تالفنالا ىف ةبغرلا تناك دقلو ...لعفي ام ىلع ربجم روذعم

 ملاعلا يف سانلا ىلإ تحوأ يتلا يه ةيدسجلا عتملا يف قارغالاو «دیق

 ريمضلا بينأت نم مهحيري اهقيدصت نآل ؛ةفارخلا هذه قیدصتب یبرغلا

 .۲(ةمیرجلاب روعشلاو

 رمالا اذه ىف ًءاوس اوسیل نیقرشتسملا نأ ىري ثحابلاف هيلإ برغلا
 ردقلاو ءاضقلا نع ةيملع ةلاسر بتکی "تاو يرمجتنوم لثم لجرف 3 7 ۰ فض : ۲ ۰

 بارطضا اهیف لجسی یلوالا ةئالثلا نورقلا يف نیملسملا رکف يف

 هللا ةطلس نيب قفون نأ (برغلا يف) عیطتسن ال١ :لوقیف هتریحو برغلا

 ةطشنلا ةايحلاو حيحصلا لعفلا ىلإ يدؤي يذلا قيفوتلا ثيح نم ىلمع

 ."7(اًميقو اًفالخأ ةمعفملا

 رطفلا عم قفاوتي يذلا وه (تاو) هفقو يذلا طسولا فقوملا اذهف

 .ةميقتسملا لوقعلاو ةميلسلا

 ةنس ۰۱۲ قورشلا راد مالسالاو ةيداملا نيب ناسنالا :بطق دمحم )۱(

 .٤٦ص ۰2۱۹۹۷ ةنساه ۸

 ةعماج ىف ةيبرعلا تاساردلا ةيلك دیمع يزيلجنا قرشتسم :تاو يرمجتنوم )٢(

 .۱۳۲/۲ نوقرشتسملا .ةنیدملا يف دمحمو تکم يف دمحم :هراثآ نم ءاربندإ

 ةثالثلا نورقلا) هاحضو مالسالا رجف يف ردقلاو ءاضقلا :تاو يرمجتنوم (۳)
 ةلسلس - باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا - خیشلا نمحرلا دبع .د هتمجرت (یلوالا
 ۔۹ص ۰2۱۹۹۸ يناثلا باتک فلألا

۱۷۹ 



 : لاق نيح ةبيط ةداهش مالسولل هتلاسر ةياهن يف لجرلا دهش دقلو
 مالسالا نکل نیملسملا نیب (ةیربجلا) رهاظم نم اًريثك دجن اننإ)

 راكفألل ةطيشن ةهجاوم كانه میرکلا نآرقلا يف یلجتی امك يقيقحلا

 ىلع اندعاسیل هنم نوعلا بلطو هللا ىلع دامتعالا ةركف مغر «ةيربجلا

 هتردق نم ناسنالا غيرفت وأ ةيربجلاف ءرشلا نم هب ةذاعتسالاو ؛لمعلا

 وهو «هل اًملس ةردقم ناسنالا ةايح نأب داقتعالا وأ هريصم ديدحت ىلع

 الو هلي دمحم ةلاسر نم اًءزج سيل ذه لك ةوق الو هل لوح ال ريسم

 .(هتوعد

 راثآ نع هدبع دمحم مامإلا ذاتسألل ةملكب ثحبملا اذه متخأو

 :اهیف لاق حيحصلا هجولا ىلع ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا

 ميلسلا هجولا ىلع تمهف اذإ «ردقلاو ءاضقلا» ةديقع نإ)
 قالخألا ىلع اهل نوكي نأ نكمي ال ربجلاب لوقلا ةعانش نم تصلخو

 لامتحاو ةعاجشلاو مادقإلا ىلع سوفنلا ثعبت يهف ديمح رثأ الإ

 ىلع اهعبطتو ةيحضتلا حور اهيف ثبتو «لاوهألا ماحتقاو هراكملا

 يذلاو «ةديقعلاو ةركفلا ليبس يف زيزع وه ام لذبو «تابثلاو ءاخسلا

 امك اهفرصي هللا ديب ءايشألاو لوفكم قزرلاو ددحم لجألا نأ دقتعي

 ؟هتمأ ةملك ءالعإو هقح نع عافدلا يف توملا بهري فيك ...ءاشي

 دجملا دييشتو قحلا زيزعت يف هلام نم قفني امم رقفلا ىشخي فيكو

 ."7(ةيرشبلا تاعامتجالا لوصأو ةيهلالا رماوألا بسح ىلع

 ال ال ال ال ال ال

 ۸ ۲۸۷ص  هسقن قیاسلا عجرملا )۱(

 ةئيهلا ؛يمالسالا قرشلا يف يناسنالا يعولا داور :نیمآ نامثع .د نع دقن (۲)

 .۹۲ص ۰۲۰۰۱ ةنس عیمجلل ةءارقلا ناجرهم - باتکلل ةماعلا ةيرصملا

۱۸۰ 



 ی ےک ا ںس
 ېی وزا دد سکس

moswarat com 

 ل 2

 حيارلا تحبملا

 نيسح هط روتكدلا يأر

 رانلا نم ةرخآلا يف ىراصنلاو دوهيلا ةاجن يف

 ىلع (رابخالا نويع) باتك نم يقوسدلا دمحم روتكدلا ةءارق ءانثأ

 ىراصنلاو دوهيلا مالسإ لوح ةشقانم امهنيب تناك نيسح هط روتكدلا

 :وحنلا اذه ىلع يقوسدلا روتكدلا اهضرع

 نويع نم ثلاثلا ءزجلا يف ءاج م۱۹۷۰/۱۲/۱۸ ةعمجلا موي يف

 لاق «ملسأ دق اًينارصن ئنهي لجر نم ةلاسر يناهتلا باب يف رابخألا
 حضوأو «كمزع قيفوتلاب صخو ءكرمأ دشرآ يذلا هلل دمحلا :هل

 ةفرعملاو ءاهتيوح ىتلا بادآلا تناك امف كيأر ةحاجرو كلقع ةليضف

 الو «كبلب قيلت ال ةنئاش ةنايدو «ةياوغ ىلع كب مودتل اهتيتوأ يتلا

 ككرتو «كطخ نع كءاطبإ نوركني كفح يبجوم نم اجحلا ووذ حربي

 :لاقف هب الإ بيثي الو هريغ هللا لبقي ال يذلا ميقلا نيدلا ىلإ رادبلا

 دنع بیا ل :لاقو هلی لقب نلف اید کلا ع 1 نم
 .ةلاسرلا خلإ . . . 74دس ہک

 )١( :ةیالا «نارمع لآ ةروس ۸۵.

  (0:ةيآلا «نارمع لآ ةروس ۹

۸۱ 



 دیمعلا نأ ةءارقلا ءانثأ يف - يقوسدلا روتکدلل مالکلاو ۔ تظحالو

 يف ءاج ام ىلع ضار ريغ هنأ ىلع لدت يتلا تارابعلا ضعبب مهمهي

 : دیمعلل تلقو ةءارقلا نع تكسمأف ةلاسرلا

  + ۰ 1ا 8٠

 .یلب : لاق

 .اذه يف حیرص نآرقلا نإ : لاق

 عضخي نأ بجي يذلا نیدلا وه مالسالا نأ ينعي اذه نإ : تلق

 .يوغللا هانعمب ب مالسإلا :لاق

 نيدلا وهو «یوغللا سیلو يحالطصالا هانعمب ٥ ب مالسإلا : تلق

 اکسمت ولو «نیملسم اسيل ينارصنلاو يدوهيلاف اپ دمحم هب ثعب يذلا

 امك ةحيحص ميلاعتلا هذه نأ ضرف عم  ةيدوهيلا وأ ةينارصنلا ميلاعتب

 هب ءاج امو هي دمحم ةوبن نارکنی ماد ام - 35 یسومو ىسيع اهب ثعب

 ئردصتلاو اوفاه یار أوما يذلا دل :لوقت ةينآرقلا ةيآلا : لاق

 مهر دنع مهر مهلت اَحِلَص معو خال مویاو ولا َنَماَ نم توی

 نآ يف ةحيرص اذهب يهو کا بولر يه و مع فرح الو

 ءازج مهلف اخلاص اولمع ادا یباصلاو يحيسملاو يدوهيلاو ملسملا

 1 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ۱(

۱A۲ 



 املسم نوکی یتح دمحمب ينارصنلا نمؤي نأ مزالب سیلو .. .هللا دنع

 .ءوسب نآرقلاو اذمحم ركذي الأ مهملاو

 لدجلا يف دیمعلا عم لسرتسآ نأ - يقوسدلا روتکدلا  أشأ ملو

 ."[شاقنلا ال ةءارقلا يتمهم تناك دقف

 همهف أطخلا اذه ىلإ هعفد نیسح هط روتکدلا نأ ظحالملاو

 نم ناف «ةلحنلا تناك اّيأ هنأ ررقت] ةيالاف اهب لدتسا يتلا ةيالل یطاخلا

 عضوملا اذه يف اًنمض موهفمو - اخلاص اولمعو رخآلا مويلاو هللاب اونمآ

 هب ءاج ام بسح ىلع كلذ اولعف مهنأ ىرخأ عضاوم يف اًحيرصتو

 الو تور ْمُه الو مع ُفْوَح الو :اوجن دقف  ريخألا لوسرلا

 تاناونعو ءامسآ نم نولمحي امم الو «كلذ لبق هيف اوناك امم مهيلع

 ربتعي اًنمض موهفم هنأ ررقن يذلا اذهو ...ريخألا ناونعلا وه مهملاف

 اًدمحم نأ ةديقعلا هذه تايهدب نمف «ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا)

 ىلع - اًعيمج سانلا نأو ةفاك رشبلا ىلإ لسرأ هنأو نييبنلا متاخ وه اپ

 - مهناطوآو مهسانجأو مهتاداقتعاو مهنايدأو مهلحنو مهللم فالتخا

 يفو همومع يف هب ءاج ام قفو .هب ءاج امب ناميإلا ىلإ نوؤعدم
 ًالامجإ هب ءاج امب نمؤي الو ًالوسر هب نمؤي ال نم نأو هتاليصفت

 اذه لبق نيد نم هيلع ناك ام هنم هللا لبقي ال لاض وهف الیصفتو
 َمُه الو هَ فوخ ال :ىلاعت هلوق نومضم يف لخدي الو «نيدلا

 دنا

 ةئس ا١ط «قشمد ملقلا راد «نيسح هط عم مايأ : ىقوسدلا دمحم .د (١)

 ۰.۱۳ ء١١۱ص ٦٣ ةنساه١ ۳

 ۹٢۲/۲. نآرقلا لالظ يف :بطق دیس (۲)

۱۸۳ 



 نایدألا تانراقمو ةيدقعلا انتاسارد ىف الصيف اهذختن یتلاو ةرورضلاب

 :اهنمو

 یلع یلاعت ہللا نم لزنملا درفلا دیح ولا نيدلا وه مالسإلا ١-

 تا دمحم انديس ىلإ هال مدا نم ءادتبا لسرلا عيمج

 ادحوم ناك نم لك سيلو «بسحف ديحوتلا ينعي ال مالسالا - ۲

 الا نوكي ال مالسإلا نيد نكلو ہللا نيدب اًئيدتم وأ املسم ناك

 .هلسر نم دحأ نيب قيرفت ريغب ؛اًعيمج هلسرو هللاب ناميإلاب

 .هب ءاج ام عابتابو هب ناميإلاب

 ناقثوملا ناديحولا نايهلإلا ناردصملا امه ةّئّسلاو نآرقلا - ٤

 .نيقباسلا ءايبنألا تالاسر نع ربخ لك امهيلإ ساقي ناذللا

 رفك اهنأب باتكلا لهأ دئاقع فصو يف عطاق حيرص نآرقلا - ٥

 .رانلا يف دولخلا ىلإ اهباحصأ ريصم نأبو كرش اهنابو

 دمحمب نمآ نم الإ  اًيدقع  باتكلا لهأ نم لبقي ال نآرقلا - 5

 .'''[ہدئاقع ىلع اًئميهم هذختاو هلي

 مکسال ريع عتبي نمو# :ىلاعت هللا لاق ؛اذهب ةيضاق نآرقلا تايآو

 :ىلاعت لاقو ۳4669 نیما جم رجلا ىف وهو هنو لبق نلف اید
 نم الإ بتکلا اوثوآ حبلا كَمْ امو کلا قا دنع کیا لا

 - ءافولا راد «مالسإلاو ةيحيسملا نيب رخآلا مويلا :يرابلادبع هللا جرف .د (۱)
 .فرصتب ١ ۰۱۳ ص ء٢۲٦1 تھ ١۱٤١١ ء۲ط ةروصنملا

.Ao : ةیالا : نارمع لآ ةروس (٢( 

۱۸ 



 الگ يبنلا عابتا نأب ةحيحصلا ةّئُّسلا هتضق كلذکو ۳69 بل

 لک» :لاق لي هللا لوسر نأ :ه5 ةريره ىبأ نعف «ةنجلا لوخد ببس

 :لاق ؟هللا لوسر اي ىبأي نمو :اولاق «ىبأ نم الإ ةنجلا نولخدی يتمآ
 202 5 ن0 ۰ م 0 ۰ 1

 . (ىبأ لقف يناصع نمو ةنحلا لخد ينعاطا نم

 :ةیضقلا هذه يف نیقرشتسملا يأر

 لزهلاب دجلاو لطابلاب قحلا نوطلخی نیقرشتسملا ضعب ناك اذإو

 رداصم ضرعتسی وهو "۳" موابین ورج نوف .إ فاتسوج) مهنم اًدحاو ناف
 ىلع هرکذ «هنید يف ملسملا داقتعا رکذ ملسملا یدل قوفتلاب روعشلا

 فارحنالا نم برض هنأ وأ رخافتلاو یلاعتلا نم برض هنأ رعشپ هجو

 :(مالسالاو ةيحيسملا) ناونعب هدقع لصف يف لاق ؛حومجلاو

 ال يذلا هنيقي وه هقوفتب ملسملا روعشل ردصم مهآ نأ یلع]

 ہاوس قح ال يذلا قحلا وه هنآو نایدالا متاخ هنید نأب لدجلا لبقی

 دقو ةرفکلا امنیب ةيدمرسلا ةداعسلاو صالخلا قیرط يف ریسی هنأو

 ملأ .يدبالا باقعلا وحن نیلفاغ نوردحنی لدجلاو دانعلا يف اوقرغآ

 )١( :ةیالا :نارمع لآ ةروس ۱۹.

 مامالا عجار (۲۱۱۷) مقر ثيدح ةَّنّسلاو باتکلاب ماصتعالا باتک يراخبلا هاور (۲)

 حیرصلا دیرجتلا یمسملا يراخبلا حیحص رصتخم :يديبزلا دمحآ سابعلا ابآ
 ةنس ء١ط ةيدوعسلا  ديؤملا ةبتکم - ينويسب لامك :ت .عماجلا ثيداحأل

 . ۵۷۱ص م5 ةلس - ه٣

 : هراثآ نم وغاکیشو كرویوین ةعماج يف اسردم لمعو نيلربو انييف يتعماج

 .۱۷۰/۳ نوقرشتسملا .قيفوت زيزعلا دبع ذاتسألا :ةمجرت یالسالا ةراضح

۱۸۵ 



 "بس رم رپ ےس ےس رپ ےس

 ''' اَت سالا رطف ىلا لآ ترطف# وه مالسالا نأ هسفن ہللا دكؤي

 .۳۳[۳زکسلا ما دنع کیلآ ا باتکلا هربخأ دقو ال فیکو

 هنأ ديفي همالکف هب دقتعی الو اذهب ملسی ال قرشتسملا ناك اذإو

 يف اًرثأ داقتعالا اذهل نأو «نیملسملا ةديقع نم كلذ نأب دقتعیو ملسي

 نيسح هط روتكدلا نع مهفلا اذه باغ نيح ىلع .مهتايحو مهكولس
 نم اًئيح رهزألاب سردو نيملسملا رايد يف شاع يذلا ملسملا وهو

 .نامزلا

 ال ال ال ال اذ اد

 .۳۰ :ةيآلا ؛مورلا ةروس (۱)

 ۱٩. :ةیالا «نارمع لآ ةروس )٢(

 .۵1 ۰۵۵ص «مالسإلا ةراضح : موابینورج نوف .إ فاتسوج )۳(

۱۸۹ 



۰ 

 یے ی ورا جی سکس
 دم تاج ح ۱أ ٤ ۔ یج

 همولعو میرکلا نآرقلاو نیسح هط

 :اًتحبم رشع دحآ ىلع لمتشيو
 .نآ رقلا ةيردصمو نیسح هط : لوألا ثحبملا

 .نآرقلا بيذكتب هضيرعتو نيسح هط :ىناثلا ثحبملا

 .ميركلا نآرقلا عمج ةيضق نم نيسح هط فقوم :ثلاثلا ثحبملا
 .ةينآرقلا تاءارقلاو نيسح هط : عبارلا ثحبملا

 .يندملاو يكملا نم نيسح هط فقوم :سماخلا ثحبملا

 .تايالاو روسلا بيترت ةيضقو نيسح هط : سداسلا ثحبملا

 .روسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا نم هفقومو نيسح هط : عباسلا ثحبملا
 للي لوسرلا ةّيمأ ةيضقو نيسح هط :نماثلا ثحبملا

 !اهل نآرقلا دييأتو ةاروتلا يف هيأرو نيسح هط : عساتلا ثحبملا

 .20222 حون ةأرما ةنايخ يف هيأرو نيسح هط :رشاعلا ثحبملا

 .دودخألا باحصأ يف هيأرو نيسح هط :رشع يداحلا ثحبملا

 الان ال ال اد ال

۸۷ 



 و
 لع

 ےہ

 یل یش لج
 یں وزال نی سکس)
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 قع
 يیں یت ےچا> یج

TERRA AAA 

© 
 ل تت

 لوألا ثحبملا

 نآرقلا ةّيردصمو نيسح هط

 مہ

 :دیھمت

 اوناک نیذلا - نییبرغلا نم هتذتاسأب نيسح هط روتكدلا ناتتفا ناك

 امیظع - ةيملعلا هتايح لبتقم يف ةيرصملا ةعماجلاب سیردتلاب نولمعی
 ذخألاو مهنم عامتسالاو مهتبحاصمو مهیلا فالتخالا رثكي ناك ذإ

 ىلإ عمتسیل هب هتسارد ناب رهزألا ىلإ مهضعب بحص امبرو .مهنع
 راشآ دقف] «نیقرشتسملا كئلوآ نم عمسمو ىأرم نع مهشقانیو ءاملعلا

 يف اًسرد هعم رضحف رهزآلا ىلإ "انالیتناس بحص هنأ ىلإ هتارکذم يف
 لر نأ رو :ةیآ رسفی ناکو ("””يرشبلا میلس خیشلا هیقلی ناك ريسفتلا

 لب اونی اوا ام الم ریش لک مع حو قوا مهمو ڪملا می
 ةيربج هذه :الئاق خیشلا ریسفت ىلع هط ضرتعاف ۳4م های نأ
 نم رفکلا اذه تملعت نيأ نم :يرشبلا خیشلا باجأف .ةقلطم

 .۵۷ ص «هتمجرت قبس (۱)

 ۰4۱ ص .«هتمجرت قبس )۲

 ۰۱۱۱ :ةیالا «ماعنألا ةروس (۳)

۱۸۹ 



 هنم اّبلاط هط فتك ىلع هدي انالیتناس عضو كلانه ؟جنرفالا كتذتاسآ

 .؟[توکسلا

 ىلإ هعفد مهملعو نیقرشتسملاب اباجعا هط ناتتفالا اذه ثروآو

 «روهبملا وآ روحسملا ةرظن مهئاراو نیقرشتسملا مولع ىلإ رظني نأ

 نيقرشتسملا طلاخو اسنرف ىلإ رفسلا هل حيتأ نيح ناتتفالا اذه دتشاو

 لاقم يف روتكدلا حرص ذإ ؛نارقلا مهف ةيصوصخ يهو ةيبرعلا نوثدحتي

 قرشتسملا دي ىلع الإ حيحص هجو ىلع نآرقلا مهفي مل هنأب هل
 . : ®« )۳) ۰ (۲) ۰ و

 هل عمسأ دكأ ملو سنارف يد جیلوکلا يف اًذاتسأ هتفرع] :قرشتسملا

 تنکو نآرقلا رسفی ناك اذح هل فرعأ مل اًباجعإ هب تبجعآ یتح

 «نیقرشتسملا نم ةفئاطب باجعالا دیدش تنك « سیرابب دهعلا ثیدح

 يف اوضرعی نأ نوعیطتسی نیقرشتسملا ءالؤه نأ ردقآ نكأ مل ينكلو

 ملف هضارغأو هرارسأ نع فشکلاو هيناعمو نآرقلا ظافلال قيفوتو ةباصإ

 هلك ييأر بهذ ىتح لق وأ ييأر ريغت ىتح افونازاك ىلإ سلجأ دكأ

 ىلع ردقأ ناك لجرلا نأ تنقيتسا ىتح هنم اهتعمس سورد الإ يه امو

 نآرقلا ملع نوركتحي نيذلا ءالؤه نم هريسفت ىلع رهمأو نآرقلا مهف

 ۰۲۱ص «مالسإلا ءوض یف هركفو هتايح نیسح هط : يدنجلا رونآ )۱(

 . 1۷ص . هفیرعت قبس )۲(

 تل و١ لا را يبرعلا ةلجمل دعآ فلم - ل جلا هقاروأو نیسح

 .۱۳۱ - ۱۲۸ص ءم۱۹۹۰ ةنس سطسغآ نوئالثلاو ةنماثلا

۱۹۰ 



 .۲۲[ هلیوأت يف قحلا باحصأو هتندسو هتنزخ مهنآ نوریو

 روتکدلا هب جلاع يذلا قلطنملا وه يفاقثلا ثوروملا اذه ناکو

 .ثاحبآو تالاقم نم هبتک امیف نآرقلا ایاضق

 مالسالا رمآ اهیف لوانت يتلا ةريخألا روتکدلا تاباتک نأ قحلاو

 ةأرم» هثحب امیس ال تيعوضوملا نم اهب سأب ال ةجردب تمستا

 مهتنسلآ میوقت يف برعلا ىلع نآرقلا لضفب هيف داشآ دقف «مالسالا

 ةدحو يف اًببس ناك هنأو عایضلا نم ةيبرعلا ةغللا یمح هنأ نيبو

 يف زاجعإلا هجوأ ضعب ركذو لضف نم ةيرشبلا ىلإ اودسأ امو «برعلا
 عم باتكلاو «ةبيط تارابعو ةعيرس تاراشإ يف هلك كلذ ركذ «نآرقلا

 ثحبلا اذه نم اهعضوم يف اهيلإ ريشأس طيلاغأ نم لخي مل كلذ
 .هللا نذاب

 :نآرقلا ةيرشب
 هتافلؤم نم فلؤم يف ةركفلا هذهب نيسح هط روتكدلا حرصي مل

 يف صخألابو ةركفلا هذه ضرعل الیبس ةروادملاو فللا دمتعا امناو

 نأ ئراقلا مهفي نأ روتكدلا صرح ذإ ء«يلهاجلا رعشلا» ريهشلا هفلؤم

 اهيف امب لك دمحم اهيف شاع يتلا ةايحلا نع ريبعت] هعومجم يف نآرقلا
 ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةايحلا بناوجو نامزلاو ناكملا

 ىف ةيلهاجلا ةيبرعلا ةايحلا سامتلا) نأ نيب نيح كلذو «'"”[ةيعامتجالاو
 هنومسي يذلا ميقعلا رعشلا اذه يف اهسامتلا نم ىدجأو عفنأ نآرقلا

 )١( «مالسإلا ءوض يف هركفو هتايح نيسح هط ص٦ ۳.

 ص ءء۱ ۰۱۲ ط صم - ةبهو ۰۱۷۷

۱۹۱ 



 .(يلهاجلا رعشلا

 .هيجوتلاو لالدتسالا نم رم ةطولخم رس یلع

 نآرقلل ةبسنلاب يلهاجلا رعشلا بحاص رظن يف رمألا لصو دقلو]

 برعلا ةايح نع اقداص اّریبعت ربعي - يلهاجلا رعشلا ال - هدحو هنأو

 تعقو يتلا قئاقحلا نع ربعي ال هرظن يف نآرقلا نأ ىلإ مالسالا لبق

 ةصق نوكت كلذ ىلع ءانبو ...ةيلهاجلا ةيبرعلا ةايحلا هذه يف

 . .ةيلايخ ةصق نویناندعلا هيلإ بسني يذلا ميهاربإ نب ليعامسإ

 هما نم اهل امل ةصقلا هذه ناش لفغي نأ اشی مل دمحم وأ «نآرقلاو

 شيرق نيبو هنيب عارصلا يف ةيمهأ نم اهل امل يلاتلابو «شيرق يف
 امدعب ةدايسلا هذهب ظافتحالا ىلع ةصيرحلاو «برعلا ىف ةدايسلا ةبحاص
 1 .[هتوعدب ماق

 نآرقللو ليعامسإو ميهاربإ نع انثدحت نأ ةاروتلل] : روتکدلا لوقي

 نآرقلاو ةاروتلا ىف نيمسالا نيذه دورو نكلو ءاًضيأ امهنع انثدحي نأ

 يتلا ةصقلا هذه تابثإ نع الضف «يخيراتلا امهدوجو تابثال يفكي ال

 ةبرعتسملا برعلا ةأشنو ةكم ىلإ میهاربا نب ليعامسإ ةرجهب تئدحت
 .">[اهیف

 هتلصو ثیدحلا يمالسالا رکفلا نع ًالقن ۲۳ص «يلهاجلا رعشلا :نیسح هط (۱)

 ۱۸۹ ۰۱۸۸ص «یبرغلا رامعتسالاب هتلصو ثیدحلا يمالسالا رکفلا :يهبلا .د ()

 .فرصتب

 تحت :يعفارلا قداص یفطصم : نع القن ٢٦٢ص يلهاجلا رعشلا :نیسح هط (۳)
 .۸٦۱ص ۰ع۱۹۸۳/۸۱۶۰۳ ء۸ط توریب ؛يبرعلا باتکلا راد «نآرقلا ةيار

۱۹۳ 



 مل مالسلا امهیلع لیعامساو ميهاربإ رمآ يف هکش يف روتکدلاو
 يف اهرشن "لاص سیجرج همسا اًيزيلجنإ اًبتاك عبات امناو .دیدجب تأي
 ماع يف هرشنو هتمجرت ىلع ماقو «مالسالا يف ةلاقم» ناونعب هل باتک

 رمالا اذه نع فشک يذلاو «يبرعلا مشاه هسفن یمس لجر م١0

 يف اطنطب يدمحألا عماجلاب سردملا يديعصلا لاعتملا دبع ذاتسالا

 هضرع دعب لاق م٦۱۹۲ ویام ۱۲ يف ةرداصلا مارهألا ةديرجب هل ةلاقم

 باتک لیذ يف يبرعلا مشاه لوقی ام عمساو] :هط روتکدلا هلاق امل

 نعطلاو ليعامسإو ميهاربا ةصق يف ریثک مالک دعب «مالسالا يف ةلاقما
 اهنآ ليعامسإ ةصق يف رمالا ةقيقحو» :امهيلإ ةيرعتسملا برعلا ةبسن يف

 عفد ىلإ مهب اغرزتو مهیلا اًملزت برعلل ءامدقلا دوهیلا اهققل ةسيسد

 دالب يف مهل ةديدج ةكلمم سيسأت ىلإ وأ سدقملا تيب نع مورلا

 بأ ةيرذو ةوخآ متنأو نحن :مهل اولاقف اهيلإ نوأجلي برعلا
 ..دحاو

 :نیسح هط روتکدلا بطاخي وهو بتاكلا لءاست مث

 كسفنل هبسنتو كباتك يف هلوقت ام نيع وه روتكد اي اذه سیلفآ

 اي كب قيلي لهو ' هرج هدعب سيل مرج اذه لثم نأ ىرت يذلا تنأو

 مهيلع اهيلمي يتلا نيرشبملا ءارآ لقنت اًرشبم بلقنت نأ روتكد
 ."”[مهدقح

 ذخألاو ىملعلا ثحبلا ةلظم تحت روتكدلا نم هلك اذه ناك

 .هتمجرت ىلع لدتسأ مل :لاص سيجرج )١(

 .ةيملحلا تاقرسلاب بتاكلا هوني (۲)

 «ت نودب ١ط «فلؤملاب ةصاخ ةعبط - ةيركف كراعم ثالث :يماهتلا راتخم .د (۳)

 .۱۷ ۰۱۷۳ ص

۱۹۳ 



 هنأ یوعدب نآرقلا حیرص بّذكي كلسملا اذهب روتکدلاو هبیلاسأو هتاودأب
 نم صلختلا - همعز دح ىلع - يضتقي يذلا يملعلا ثحبلا جئاتنل عبتم

 يذلا جهنملا اذه نهذلا يلاخ ثحبلا لابقتساو ةقباسلا تادقتعملا

 :هلوق لثم يف هب دیشی ام اًمئاد ناك يذلاو افونازاک هذاتسآ نع هذخآ

 دح ىلإ اهیف بهذي «هتیحیسمب نامیالا دیدش اًيحيسم افونازاک ناک]

 نم يسن سنارف يد جیلوکلا يف سردلا ةفرغ لخد اذإ هنكلو صوصتلا

 نأ بجي اًصوصن اهل نأ الا ءيش لک ةيمالسالاو ةيدوهيلاو ةيحيسملا
 مهلماعم يف اهنولوانتی ءاملعلل ةداملا عضخت امك يوغللا ثحبلل عضخت

 رونآ ذاتسألا لقن دقو ؟۳[ناحتمالاو ثحبلا ناولآ نم نوؤاشي امب

 نم بلح نم ردصت تناك يتلا ثیدحلا ةلجم نع اصن "۳ يدنجلا
 هيف «بادآلا ةيلك يف ةبلطلا ىلع اهيقلي ناك يتلاو هط روتکدلل ةرضاحم

 ال يلحم نآرقلاف نذإو] :لوقي نيح كلذو نآرقلا ةيرشبب لوقلاب حيرصت

 اًرئأتم هبحاص هلاق ءاهدحو ةيلحملا هذه يف هرطخو هتميق يملاع يناسنإ

 هذه نع اًقداص اًريبعت دعي كلذلو ءاهيف شاعو اهشاع يتلا هتايحب

 ناسنإلل اًماع اًفده مسري وأ ةيبرعلا ةايحلا ريغ لثمي هنأ امآ «ةايحلا

 «فلوم نآرقلاو اًيهلإ اّیحو سیلو يرشب نيد هنإ «قحب كلذ سيلف
 يف ةدودحملا برعلا ةايح لثمي هنأب هفيلأت لثميو «دمحم هيبن هفلؤمو

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةفلتخملا اهتايح تاهاجتا يف ةريزجلا هبش

 .59١ص ءت .د .ماصتعالا راد :نيسح هط ركف ةمكاحم :يدنجلا رونأ (۱)

 هل ءطويسأ ديلاوم نم (م۲۰۰۲ ۔ م۱۹۱۷) (ه477١/ه1775) يدنجلا رونأ (؟)

 نافلؤم نيسح هط نع هلو يريشبتلاو يركفلا وزغلل اهب ىدصت ةريثك تافلؤم
 .نیسح هط ركف ةمكاحمو «مالسإلا ءوض يف هركفو هتایح نيسح هط :امه

 ةنس اط ؛قورشلا راد يمالسإلا مجعملا :بهدلا وبأ هط فرشأ :عجار
 .فرصتب ۳۲ص .م۲۰۰۲ ةنساه١ ۳

١045 



 .)[ةنیدلاو

 ةيسدق يأ نآرقلا نع يفني ذإ ناکمب ةروطخلا نم مالک اذمو

 يحوبو  يبنلا فيلات نم نآرقلا نأ لماک حوضوبو ةحارص صنیو

 .اهیف شيعي ناك يتلا ةيبرعلا ةئيبلا نم

 ال مأ روتكدلا ىلإ هتبسن يف اتباث قباسلا صنلا ناكأ ءاوسو

 - نآرقلا حيرصل هبيذكت مث «نآرقلا ةيرشبب هلوق اًئمض ديفي لوألا همالكف

 يف عقاو بيذكتلا اذهب وهو - لیعامساو ميهاربإ ةصق ركنأ نيح
 : نيرمأ

 بذكم وهف ردصملا يهلإ هنأ نآرقلا يف دقتعي ناك نإ :امهدحأ

 .اهيف ككشو ةصقلا هذه ركنأ نيح لجو زع هلل

 هللا لوسرل بذكم وهف ردصملا ةيرشب هيف دقتعي ناك نإ :امهيناثو
 هناحبس - هللا ىلع بذكلا زاجأ نإ ميظع مث نيدقتعملا الكو ةي

 هتيؤر وهو ريخألا لوقلا حجري ام لعلو هئ هلوسر ىلع وأ - یلاعتو

 لعلو نآرقلا ةيسدق اهيف عاري مل يتلا ةددعتملا هفقاوم نآرقلا ةيرشبل

 .اییدآ اذقن نآرقلا دقنل هتوعد اهزربأ

 :نآرقلا دقن

 فلكي ناك نيسح هط نأ ىلإ (م۳۲٩۱ سرام) يرصملا باونلا سلجم

 نوتبثی اوناكف «هیلع اهنولتي تاسارك يف دقنلا اذه تابثإ مهنم بلطيو

 )١( «قباسلا ردصملا ص۱٥١.



 نم بناج ىلع ةيالا كلت نأو «ناكمب ةغالبلا نم تسيل ةيالا هذه نأ

 هنأو ءاهنم دوصقملا ىنعملا يدؤت ال ةككفم ىرخألا ةيآلا نأو «ةكاكرلا

 .دقنلا ىلع هتبلط نرمي نأ ديري ناك

 سيل] :(ةساركلاب ءاج اممو) '''...مهيلع هيقلي ناك ام اهيف تبثآ

 ام هيلع يرجي نأ بجيف .دقنلل ةعضاخلا بتكلا لكك اًباتك الإ نآرقلا

 هتسادق نع اًيئاهن رظنلا اوفرصت نأ مكيلع متحي ملعلاو ءاهيلع يرجي

 بجيو ءمكتملك هيف اولوقتف اًيداع اًباتك ہوربتعت نأو ءاهنوروصتت ىتلا

 ذخأي ام نيبيو باتكلا اذه نم ءيش دقنب مكنم دحاو لك صتخي نأ

 ."”[هيلع

 نامثع يفطل عم هراوح يف مالكلا اذه روتكدلا بّذک دقلو
 :الئاق '*”ررحملا هلأس نيح "”قرشلا بكوك ةفيحص بودنم

 نوفلكت منك مكنأ يدنفأ ديعس ديمحلا دبع باطخ يف ءاج ۔ س
 نأ اوركذيف ةسارك يف مهءارآ اولجسي نأو .نآرقلا اودقني نأ مکتبلط

 دقن ىلع ةبلطلا نوثحت مكنأو «ةكيكر ىرخأو «ةفيعض ةيآلا هذه
 ةئيبلا نم دمتسم وهو فاج امهدحأ «نیفلتخم نيبولسأ هيف نأو نارقلا

 ديدهت بولسألا اذه يفف ةكم يف لزن ام لوأ نآرقلا اهيف لزن يتلا

 .١٥۱ص ؛نیسح هط ركف ةمكاحم :يدنجلا رونأ (۱)

 ۲۸ يرصملا باونلا سلجمل نيرشعلاو ةعبارلا ةسلجلا رضحم نع صنلاب لوقنم (؟)
 ءنیسح هط ركف ةمكاحم نع القن ءاهدعب امو ۳4۲ص ءء۱۹۳۲ ةنس سرام
 .١٥۱ص

 .كاذنآ دفولا بزح لاح ناسل (۳)

 .م۱۹۳۲/۳/۲۹ خیراتب ۲۳۲۷ ددعلا يف راوحلا رشن )٤(

۱۹۹ 



 مکحب بولسألا ریغت ةنيدملا ىلإ و يبنلا رجاه املو ءرجزو دیعوو

 ام غلبم امف (دیعس دیمحلا دبع ينعي) هلاوقآ رخآ ىلإ . . . .اًضيأ ةئيبلا

 ؟قدصلا نم يدنفآ دیعس ديمحلا دبع مكيلإ هيسني

 ءاملعلا هلوقي ام وه هتلق ام لكو ریوزتو بذک اذه ج

 ؛ریشبتو راذنإ روس ءيش لك لبق تناك ةيكملا روسلا نأ نم نوملسملا

 اهيلع بلغی ةيندملا روسلا امنيب «نيكرشملا ىلع ةدش اهيف تناكف
۲ )01 

 . "[ءودهلا اهیف رهظیف عیرشتلا

 هدر ناکو اهلك یواعدلا بذکی مل هنأ روتکدلا در يف ظحالملاو

 فارتعا اذه نأكف «یندملاو هنم یکملا نارقلا بولسآ لوح اًروصقم

 .نآرقلا دقن ىلع بالطلل هعیجشت نم هرمآ نم ناك امہ ینمض

 ةقورآ يف نآرقلا دقن ىلع بالطلا عجش دق ناك نإ روتکدلاو

 ةمالا ىلع جرخ امنإو «يوفشلا عيجشتلا اذهب فتكي مل وهف ةعماجلا

 تارامعلاو ةينيدلا بتكلا نأ] :اهيف ءاج ءارقلا مومعل ةماع ةوعدب

 يه امنإو مهدحو اهباحصأ ىلع اًققو نوكت نأ يغبني ال ۳ ةينيدلا

 يف ميظع ظح اهل ناك يتلا ةينفلا راثآلا نم اهريغك اهلك ةيناسنإلل عاتم

 وه لب قح وهو  اًقح اذه ناك اذإو «لايجآلاو ممألا ةيسفن نيوكت

 يردأ تسلو ءاهوطخن نأ بجي ةوطخ تيقب دقف - یرت امك عقاو
 اننيب لوحي مآ ؟هيف نحن يذلا رصعلا اذه يف اهوطخن نأ انل حاتيأ

 بتكلا اوأرقي نأ اًعيمج سانلا قح نم ناك اذإ ؟دومجلاو لهجلا اهنيبو

 برعلا راد - يناليك ديس دمحم  ميدقتو قيقحت یاسملا ثيدح :نيسح هط )١(

 .۵ ص «ت نودب «ىلوألا ةعبطلا - ىناتسبلل

 .ةدابعلا رود اهب دصقي ةينيدلا تارامعلا عه

۱۹۷ 



 نأ مهقح نم نوکی ال ملف «ينفلا اهلامج اوقوذتیو اهوسردیو ةينيدلا

 سمی ال نالعالا اذه ماد ام مهفلاو سردلاو قوذتلا اذه جئاتن اونلعی

 ءاهنم ضغي الف تسدقم بتک يه ثيح نم ةسدقملا بتکلا هذه ةناكم

 ال مل : حضوآ ةرابعبو ؟دقنلاو ةيرخسلاو ءازهتسالا عضوم اهعضی الو

 يه ثيح نم بتکلا هذه يف مهءارآ اونلعی نأ سانلا قح نم نوکی

 ."[ةینیدلا اهتناکم نع رظنلا عطقب يملعلاو ينفلا ثحبلل عوضوم

 اهيلإ روتکدلا قبسی مل هللا باتک ىلع ةدومحم ريغ ةارج هذهو

 .نیملسملا نم دحآ

 ةفلتخملا هتایح لحارمل ةبحاصم تناك نآرقلا ىلع ةأرجلا هذهو

 احرف ناك مك] هنأ ةلوفطلا ةلحرم يكحي وهو هتارکذم يف بتک دقف

 !«ةيفلألا» نم ةخسن هدي يفو تبسلا موي باّتکلا ىلإ ادغ نيح ًالاتخم

 ةرذق ةليئض ةخسنلا هذه تناك ناو «تاجرد ةخسنلا هذه هتعفر دقل

 نیسمخ هدنع لدعت تناك اهتراذقو اهتلاض ىلع اهنکلو «دلجلا ةئيس

 هيف ام ظفح دقل هبارتآ اهلمحی ناك يتلا فحاصملا هذه نم اّمحصم

 مهب لفحی الف هنوظفحی نابشلا نم ریثکو اًئيش هظفح نم دافآ امف

 ال اندیس نأ كبسحو !ةيفلألا ام كاردآ امو !ةیفلالا نکلو . . .دحآ

 تایبألا أرقي نأ نسحي ال فیرعلا نأ كبسحو فرح اهنم ظفحی

 جهتبا هنأ قحلا ءرعش فحصملا يف سیلو رعش ةيفلالاو ءاهنم ىلوألا

 : تیبلا اذهب

 كلام ريخ لا يبر دمحأ كلام نبا وه دمحم لاق

 باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا - ةلماکلا ةعومجملا - فیصلاو عیبرلا ةلحر :نیسح هط (۱)

۱۹۸ 



 الو ینعمل ةاعارم الو ظفل ىف ظفحت نود تاملکلا هذهب ربعي

 .هتناکمو نآرقلا ةيسدق ىلإ رظن

 ابصلا رعاشم اهنآ ىلع هذه هتارابع غاص دق نیسح هط ناك اذإو]

 اًبتاك راص نأ دعبو هیعو لماک يف وهو اذه هيأر نع ربع هنأ الإ
 رکابلا ہابص نم هلقع يف عئاقولا كلت لّصفم نزتخا هنأ انبسحو «اریهش

 باتك عبط دقو ...هجولا اذه ىلع اهنودف هباتك ريرحت يف عرش ىتح
 هنم لدبي وأ هيف ريغي نأ وه لواحي ملو مالكلا اذه هيفو تارم مايألا

 فحصملا يف رشابم بس تارابعلا هذه نأ ىلإ دحأ تفتلي ملو
 .)[فیرشلا

 :نآرقلا ةيردصم يف نیقرشتسملا يار

 نآرقلا ةيهلاب نیقرشتسملا نم نوفصنملا فرتعی رسيو ةلوهس يف

 يف (۳نوبول فاتسوغ اذه ىلإ بهذ نممو ديمح ميكح نم ليزنت هنأو

 .برعلا ةراضح

 ۰۷۲ ۰۷۱/۱ توریب ۔ باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا «ةلماکلا ةعومجملا «مایالا : نیسح هط (۱)

 لاجر عم :يوضرلا یضترم دیسلا عجار «دوعسم يداهلا دبع ذاتسألا مالك نم )۲(

 ۰۸۱۹۷ /ه ۵۶ ةهنس ۰۱ط ءةرهاقلاب حاجنلا تاعوبطم ةرهاقلا يف رکفلا

 . ۱۱ص

 ةراضحلاب ينع خرومو بیبط ۰۶۱۸4۱ ماع دلو يسنرف :نوبول فاتسوغ (۳)

 ةراضحو دنهلا تاراضحو برعلا ةراضحو ةيرصملا ةراضحلا :هراثآ نم ءةیقرشلا

 .۲۰۲/۱ نوقرشتسملا - سلدنالا یف برعلا

 باتکلل ةيرصملا ةئيهلا ةعبط ۱۲۹ - ۱۱۷ص نم ةيادب نآرقلا نع الصف دقع )٤(
 .م۲۰۰۰ ةنس

۱۹۹ 



 ةكم يكرشم وذح اوذح دقف مهنم مالسالا ىلع نولماحتملا امآ

 ُكْنِإ لإ اه نا :هب ءاج يذلا هللا لوسرو نارقلا نع اولاق نیح

 ملعب امن :اولاقو 4. . ترک ۳ هع ناعأو مدیر

 رسم وک قت ین تا ترا زس :اولاقو 4ک
۳ ۹ 

 فیلأت نم نآرقلا نأ اهب نوعّدی تاملكو تاهبش اوددرو ۳الیصو

 نع أشن يب دمحم سفن يف عابطنا ۔ نآرقلا :يأ - هنأو] ايب لوسرلا

 اهتایح رهاظمو .. .اهنامزو اهناکمب .. .اهیف شاع يتلا هتئيبب هرثأت

 Oi عامتجالاو ةيحورلاو ةيداملا

 نآرقلا يناعمل ةيزيلجنإلا هتمجرت ةمدقم يف ليس جروج لوقي

 : يتأي ام م۱۷۳۲ ماع تردص يتلا

 هل سيئرلا عرتخملاو نآرقلا فلؤم ةقيقحلا يف ناك اًدمحم نأ امأ»

 ةنواعملا نأ - كلذ عم  حجرملا نم ناك ناو «لدجلا لبقي ال رمأف

 .ةريسي ةنواعم نكت مل هذه هتطخ يف هريغ نم اهيلع لصح يتلا

 .”«كلذب هيلع ضارتعالا اوكرتي مل هينطاوم نأ يف حضاو اذهو

 )١( :ةيآلا «ناقرفلا ةروس ٤۔

 ۳ :ةيآلا «ءلحنلا ةروس (۲)

 .۵ :ةیالا ناقرفلا ةروس (۳)

 ةيبرعلا سرد - ةاماحملاب لمع يزيلجنا قرشتسم ۱۷۳۰ ۔ ۱۹۹۷) :لیس (ھ)

 هل «ملسم فصن هنأ فصو یتح مالسالاب متها اهتاطوطخم نم ةعومجم ىنتقاو

 ۰1۷/۲ نوقرشتسملا .ةحفص ۶۷۰ يف نآرقلل ةمجرت

 «يراضحلا عارصلل ةيركفلا ةيفلخلاو قارشتسالا « قوزفز يدمح دومحم .د 63

 .۸۳ ص ء١ط ھ١٤٢١ ةنس رفص ۵ ددع ةمالا باتک ةلسلس

۲ + 



 رثأت دق ةعدبم ةيصخش لكك اًدمحم نإ] : بيج لوقیو

 نم وه مث «ةهج نم هب ةطيحملا (هنع) ةيجراخلا فورظلا تارورضب
 يف ةدئاسلا دئاقعلاو راکفألا نيب اذيدج اًقيرط قش دق ىرخأ ةهج

 نم هيف امہ ةكم وج نأو . . .هيف أشن يذلا ناكملا ىف ةرئادلاو «هنامز

 قرلاک - ةيعامتجا بويع نم هيف امب مث ةينيدو ةيسايسو ةيداصتقا ةماعز
 ايو دمحم سفن يف رثأ يذلا وه تاقبطلا نيب ىدملا ةديعبلا قراوفلاو

 تیباجیا لماوع نم اهيف امب ةيكملا ةايحلاف !ةروث بحاص نوكيل

 ةايحلا هذهب هتلاسر يف طبتري وهو هسفن يف تلعافت دق ةيبلس ىرخأو
 ."”[حاجنلا اذه فداص امل يكم ريغ ًالجر ناك ول ثيحب طابترا اميأ

 لوألاف «ريبك دح ىلإ هط روتكدلا مالک هباشي بيج مالك لعلو

 يناثلاو «ةئيبلاب هرثأت نع اشن يب دمحم سفن يف اعابطنا نآرقلا ىري
 نيتروصلا ىدحإو یو دمحم اهيف شاع يتلا ةايحلا نع اًريبعت هاري
 نآرقلا نأ نع حصفت امهاتلكو يهبلا روتكدلا لوقي امك ىرخألل ةمزالم

 هب ربعو ؛يداعلا ناسنالا رثأتي امك هيف رثأت ايب دمحمب صاخ لمع
 نم هرطاخ يف تعبطناو هتئيب نم هسفن يف تناك يتلا يناعملا نع

 .۳)هپ طیحت يتلا ةايحلا فورظ

 لثمی داکی نآرقلا ةيرشبب لوقلا نأ حضون نأ لوقلا ةلفان نمو

 يف نوردصی مهنأل امناو ءاعقاو اّمح هنوکل ال نیقرشتسملا دنع اًعامجإ

 ۱۲۰ص «هب فیرعتلا قبس )١(

 .۱۷۸ص «يبرغلا رامعتسالاب هتلصو ثیدحلا يمالسالا رکفلا :يهبلا .د (۲)

 ۱۷۷ص :یبرغلا رامعتسالاب هتلصو ثیدحلا یمالسالا رکفلا :یهبلا .د (۳)
 لوق نيب ةنراقم فلوملا هماقآ نآرقلا ةيرشب نع ردقلا میظع ثحب هيف باتکلاو
 .نیسح هط روتکدلاو بيج

۳۰ 



 مث «هیبنو مالسالل ضغبلاو دقحلا لمحي يفاقث ثوروم نع مهئاحبآ

 هقباس ةلاقم ددري مهلکف يعمج لقع نع مهئاحبآ يف نوردصی مهنوکل
 .لالضلا الإ هدعب سيل يذلا قحلا نم اهنآ ىلع

 تغللا رمأب مهنم نیمتهملا دنع لوقلا اذه دجن نأ بیرغلا نمو

 يفف] :لوقي نآرقلا بولسأب دیشی وهو ۲" كف ناهوی لثم الجر دجنف

 يركف ملاع نع راتسلا فشکنپ ةيبرعلا ةغللا خيرات يف ةرم لوال نآرقلا

 الا ةعوجیسملا ةينفلا نیفارعلاو ةناهکلا ةغل دعت ال «ديحوتلا راعش تحت

 يف زاجملا كلاسمو بولسالا لئاسو رهاظ ثيح نم «هل اّیهاو اًجذومن
 ریبعتلا دجو يذلا میظعلا رثألا اذه نأ نيح ىلع «ةلالدلاو ظفللا

 دج لَو دمحمل اًدوهجم روصي امنإ «هتمرب ديدج نومضمل مئاوملا

 يهلإ يحو هنأ یری ناك هسفن اًدمحم نأ هتميق نم صقني ال «لیصآ

 ."”[ينيدلا قارغتسالا تاقوأ يف هاقلت

 يقوسدلا دمحم روتكدلا باتك ردص ثحبملا اذه تبتك نأ دعب

 هط روتكدلل اًبيط اٌیآر هيف ركذ «نيسح هط عم مايأ» نيسح هط نع

 ةنامألا نم تيأرف ركذلا فلاس هيأر فلاخي هتيردصمو نآرقلا ىف نيسح

 : لجرلل اًفاصنإ صنلا تابثإ

 ةغللا یف صصخت ۱۸۹6 ةنس دلو ناملألا نيرمعتسملا رباكأ نم : كف ناهوي )١(
 ةياورلا رود :هراثآ نم .ايناملأو دنهلا ىف سرد «ةيمالسإلا تاساردلاو ةيبرعلا
 هفادهأو قارشتسالا :يدايزلا هللا حتف دمحم .د :عجار .مالسإلا يف ةاورلاو
 .55ص ۰۱۹۹۸ ةنس ايروس ةبيتق راد .هلئاسوو

 ناضمر .د همجرت «بيلاسألاو تاجهللاو ةغللا ىف تاسارد ةيبرعلا : كف ناهوي (۲)

 .۱۷ص ۰م۱۹۸۰/۸۱8۰۰ يجناخلا ةبتکم «باوتلا دبع

۳۷۲ 



 ۱۹۷۰/4/۱۰ ةعمجلا موي يف هنأ يقوسدلا دمحم روتکدلا یکحی

 خیشلا ثيدح نم ناکو نیسح هط روتکدلا (ةیر وبأ دومحم خيشلا راز

 یتلا «تیزلا ةلفاق ةلجم» نإ) : یلی ام نیسح هط روتکدلا ىلإ ةير یبآ

 هط نع هفرعآ ام ضعب» :ناونعب ًالاقم يل ترشن ةيدوعسلا يف ردصت
 نآرقلا ظافلأب قلعتت اذج ةماه ةرقف هنم تفذح ةلجملا نکلو «نیسح

 رکذتآ :خیشلا لاقف «ةرقفلا هذه نع (نیسح هط) دیمعلا لأسف میرکلا

 هظافلآ نکلو هللا دنع نم نآرقلا يناعم نإ :نیدرفنم انکو كل تلق موي

 :لاعفنالا اهبوشي ةجهل ىف تلقو ضاعتمالا كيلع ادبف یبنلا دنع نم

 اهتفذح ةرقفلا هذه .هللا دنع نم ینعمو اًظفل نآرقلاف حیحص ريغ اذه

 يف نعطي نم ضعب ىلع درلا اهركذ ءارو نم دصقأ تنكو ةلجملا

 ."”(نيسح هط ةديقع

 ثيدح عم مجسني هنأ الإ اًيوفش اًئيدح ناك نإو مالكلا اذه

 ةآرم» ةيمالسإلا هتافلؤم رخآ يفو هتايح ةياهن يف نآرقلا نع لجرلا

 .قحلل اقاقح)و ةمذلل ةئربت هتابثإ ريخلا نم تيأرف «مالسالا

 ال ال ال ال ال ال

 هط كراشی ناکو ةميمح تالص نیسح هطب هطبرت تناك ةير وبآ دومحم خیشلا )١(

 یوح يذلا «ةیدمحملا َةَّنُسلا ىلع ءاوضأ» باتک :هراثآ نم .هئارآ نم ريثك يف
 .م۱۹۷۰/۱۲/۱۱ يف يفوت «اهتاورو ةيوبنلا ةّنّشلا يف ةنطاخلا ءارالا نم ریثکلا

 اط .قشمد «ملقلا راد .نیسح هط عم مايأ :ىقوسدلا دمحم .د (۲)

 ۰۱۲ ۰ص مه ۳

۳۰۳ 



 قر

 جج ںیہ ے3 ںی
 یے ربا ید سك سکس

 یناشلا تحسمل ۸ 1

 نآرقلا بیذکتب هضیرعتو نیسح هط

 ىلع روتكدلا مِدقُي نآرقلاب لالدتسالا يف نيقرشتسملا ةقيرط ىلع
 ريغ ىلع نآرقلا تايآ رسفي نيح كلذو «!نآرقلا ةيقادصم یف كيكشتلا
 .زيزعلا باتكلا تايآ نم ةيآ ريسفت يف حوج رم يأرب قلعتي وأ اههجو

 يتلا دئادشلاو نحملا ضرعتساو نيخيشلا ةايحل روتكدلا ْخَّرأ نيح

 نأ نيبو الی ىبنلا ةافو نحملا كلت نم ركذ ركب وبأ قيدصلا اههجاو

 نتفت تداك ةماع تناك لب ركب يبأب ةصاخ نكت مل ةنحملا كلت

 مهف] :هلوقب كلذ حضوی مث - هریبعت دح ىلع  مهنيد نع نیملسملا

 هلک نيدلا ىلع هللا نيد رهظی یتح مهیف یقبیس يبنلا نأ نورذقی اوناک

 لس ىلا ره :لجو زع هللا لوق '''ةبوتلا ةروس يف نوؤرقي مهو
 هک سلا هک وو لک نيا لع هل لک نیو ىدا سر

 ملوش سرا ىلا وهل > : "حفلا ةروس يف همسا زع هلوق نوژرقیو

 .(@© ادیت اَب گو ملک ِندلآ لع هل حلا نيدو هل

 .۳۳ ةیآ (۱)

 .۲۸ ةيآ (۲)



 :برعلا ةريزج يف هلك نیدلا ىلع قحلا نيد رهظآ دق يبنلا ناکو

 مث .(!!)ضرالا راطقآ رثاس يف هلك نیدلا ىلع هرهظی مل هنکلو

 يف ةملیسم عم ةفينح ونب تضفتناو .يسنعلا دوسألا عم نمیلا تضفتنا

 يف ال هلك نيدلا ىلع قحلا نيد راهظا نذإ هل متي ملف .يبنلا ةايح

 ايندلا قرافي اذ وه اهو ضرألا راطقأ نم اهريغ يف الو برعلا ةريزج

 يف نینمؤملا نم نوقداصلا كشي نأ يف ةبارغ الف هراوجل هللا هراتخيو
 نيذلا رفكي نأ يف ةبارغ الو ہللا همحر رمع كش امك تام دق هنأ

 ةاكزلا اودحج نيذلا بارعألا رفك امك فرح ىلع هللا نودبعي اوناك

 ."”[بارطضالا دشأ ةنيدملا يف سانلا رمأ برطضي نأ يف ةبارغ الو

 56 لوسرلا نأ ىوعدب نآرقلا بذكُب ركذلا فنآ همالكب روتكدلاو
 دصق روتكدلا لعلو .هلك نيدلا ىلع رهظي مل يمالسإلا نيدلاو تام دق

 ناطلس تحت اًعيمج سانلا لوخد ىنعمب يداملا روهظلا انه روهظلا نم

 رفاكو نمؤم ىلإ سانلا فالتخاف «ةيآلا مهف يف مكحت اذهو نيدلا

 “4اس ملڪ سيلا ف نم مال كبر هس روا ءيهلإ ءاضق
 هما سالا لَم کیر سس اوہ .۳4دهلا 1ع محل قا ها وکو
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 ۵4ے

 هژاضف مهيف يرجيل هللا نم ءاضقف نامیاو رفک ىلإ سانلا زيامتف

 ۰۱۷ص ۰۷ط فراعملا راد ناخیشلا :نيسح هط (۱)

 ۹٩. :ةیالا سنوي ةروس (؟)

 .۳۵ :ةيآلا ماعنالا ةروس (۲)

 .۱۱۸ :ةیالا دوه ةروس (؟)



 رخآ يف نوکیس امنإ روتکدلا هلاق يذلا ینعملاب نیدلا روهظو

 ةشئاع نینموملا مآ نعف ؛ةحیحصلا ةَّنسلا كلذ ىلع تلد امك نامزلا

 یتح راهنلاو لیللا بهذي ال١ : لوقی هيب هللا لوسر تعمس :تلاق اك

 نیح نظأل تنك نإ لا لوسر اي :تلق ۰«یزعلاو تاللا دبعت
 نیا ىلع ره قل نی اب مور لَا قلا ٌرْهظ :یلامت هللا لزنآ
 كلذ نم نوکیس هنإ» :لاق ءمات كلذ نأ ۲# نورمن هک رو 51

 لاقثم هبلق يف ناك نم لك ىفوتتف «ةبيط اخیر هللا ثعبي مث هللا ءاش ام

 «مهئابآ نيد ىلإ نوعجريف «هیف ريخ ال نم ىقبيف نامیإ نم لدرخ ةبح
 .''ملسم هج رخآ

 یقبی لب ؛سانلا عيمج نامی متي ال «نامزلا رخآ يف یتح لب

 ءاملعللو «قباسلا ثیدحلا صن امك مهئابآ نيد ىلع مهیف ريخ ال سانآ

 : يبطرقلا اهنم رکذ ءارآ نیتیالا يف روهظلا ریسفت يف

 نیدلا عئارش یلع هرهظآ دقو نیهاربلاو ةجحلا روهظ : لوألا]

 : كاحضلاو ةريره وبأ لاق نيد لك ىلع مالسإلا روهظ : يناثلاو

 ."”يدهملا جورخ دنع كاذ :يدسلا لاقو 2532 ىسيع لوزن دنع اذه

 .۹ :ةيآلا فصلا ةروس (۱)

 عجار ءةصلخلا اذ سود دبعت ىتح ةعاسلا موقت ال باب «نتفلا يف ۲۹۰۷ مقر (۲)

 ةسسؤم «قشمد يلازغلا ةبتكم «يوونلا حرشب ملسم حيحص «يوونلا مامإلا
 .۳۳/۱۸ ت نودب توريب نافرعلا لهانم

 دض نيملسملا دوقیل نامزلا رخآ يتأي يذلا رظتنملا مامالا وه :رظتنملا يدهملا (۳)

 :رظنا] هيب يبنلا ةنُس نم ةحيحصلا ثيداحألا هب ترشب دقو لاجدلا حيسملا

 .[ريسي فرصتب ۰۵۹۲ ص «يمالسالا مجعملا

۳۰۹ 



 ."[ةیزجلا ىدأ وأ مالسالا يف لخد الا دحأ یقیی ال

 ثعب ذنم مالسالا ةلاسر يف رهاظ حضاو ناهربلاو ةجحلا روهظف

 ءاهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإو اذه انموی یتحو كي هللا لوسر

 ةجح ةيعضو وأ تناك ةيوامس یرخلا نایدالا لهأ نم دحأل سيلف

 .هتلاسرو مالسالا ىلع  قح ىلع ةمئاق - ةرهاظ

 هب ابنت امم بولقلاو سوفنلا ىلع هترطيسو نيدلا روهظ نإ مث
 هللا لوسر نع حيحصلا يف تبث امك «یوهلا نع قطني ال يذلا ال
 كلم غلبيسو اهبراغمو اهقراشم ضرألا يل ىوز هللا نإ) :لاق هنأ هك

 ۳)یرادلا میمت نعو ''ااہنم يل ىوز ام يتمأ

 الو راهنلاو ليللا غلب ام رمألا اذه نغلبيل» :لوقي ب هللا لوسر

 ءاليلذ لذيو اًريزع زعي نيدلا اذه هلخدآ الإ ربو الو ردم تيب هللا كرتي

 يرادلا ميمت ناكف «رفکلا هب هللا لذي ًالذو مالسإلا هب هللا زعي اّرع

 ريخلا مهنم ملسأ نم باصأ دقل يتيب لهأ يف كلذ تفرع دق :لوقي

 .۵۵/4 ۰م۱۹۹۵/ه۱۱۵ توريب ءركفلا

 (ضعبب مهضعب ةمألا هذه لاله ) باب نتفلا ىف (۲۸۸۹) مقر ملسم هاور ۲,

 يف اًنالث ی يبنلا لاؤس يف ءاج ام باب «نتفلا يف» (۲۱۷۷) مقر يذمرتلاو
 نبا :عجار :اهلئالدو نتفلا ركذ باب «نتفلا يف (4۲۵۲) مقر دواد وبآ «هتمأ

 ةكم ةيراجتلا ةبتکملا ۔ لوسرلا ثيداحأ يف لوصالا عماج - يرزجلا ريثألا

 ۰۳۱۹/۱۱ ۰2۱۹۸۳ /ه۱۶۰۳ ٢ط «توریب رکقلا راد تمرکملا

 ناك دجسملاب جارسلا جرسآ نم لوآ وهو ءه4 ةنس ملسا اهریغ هل دلوي مل

 توریب رکفلا راد ۰۲۹۵/۱ ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دسآ :يرزجلا ريثألا

 .[م ۱۹۹۳ /ه ۶

۳۷ 



 راغصلاو لذلا مهنم اًرفاك ناك نم باصآ دقلو «زعلاو فرشلاو

 "۳" ةيزجلاو

 ءهب نمآ نمم رفنو هیبن سفن يف ینعمو ةركف مالسالا ناك نأ دعب ةلود

 ةافو لبق نیملسملل نیدلا هللا متآو ءاجاوفأ هللا نيد يف سانلا لخد مث

 !؟روتكدلا دصقي اذه دعب روهظ يأف هيبن

 كلسم بولسألا اذهب نآرقلا ةيقادصم ىف روتكدلا كيكشت نإ

 .فصنم هيلع هرقي هل عىطاخ

 ال ال ال ال ان ال

 )١( یبرعلا ثارتلا راد ءريثك نبا ریسفت رصتخم : ینوباصلا ىلع دمحم  ۰مصر 

  ۲۰۷۳ ۸۱۹۸۷ ۷ىف ىمثيهلا هدروأو یدنسم ىف دمحأ هاورو

 رظنا .حیحصلا لاجر دمحآ لاجرو «يناربطلاو دمحآ هاور : لاقو عمجملا :

۳۰۸ 
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 تلاثلا تحملا

 ميركلا نارقلا عمج ةّيضق نم نيسح هط فقوم

 اودبزأو اهيف اوغرأو اهلوح نوقرشتسملا نطنط يتلا اياضقلا نم

 تالاقمو اًهبش كلذ يف اوددرو «ةفلتخملا اهلحارمب نآرقلا عمج ةيضق

 نم لالضلاو غيزلا لهآ هلاق ام اوعاذأ امنإو ءةدجلا نم ءيش اهيف سيل

 نمو ةفرحنملا ءاوهألاو ةدسافلا لحنلا باحصأو نيلطبملاو نيدحلملا

 دكؤملا نمو «هالت امو يرجهلا لوألا نرقلا تاياهن يف .مهتلكاش ىلع

 ىلع ىدهلا ةمئأ دودر اوفرع اهوعاشأو نعاطملا كلت اولقن نيح مهنأ

 مهنأ نظلا ربكأو «فاصنإ نم ةراثآ مهيدل تناك ول ميمذ كلسم اذهو

 .مه ام ليلقو « قحلا هدئار ناك نم الإ «لزعمب كلذ نع

 ىبرقلا يوذ ناعط امأ «ةهادب لوقعلا هب رقت رمآ كلذف ةيهاركلاو

 مهرش نمؤُيو مهريخ یجرُب نمم مهنأل ؛ملؤم ديدش اهعقوف مهماهسو
 :لاق نم قدصو

 دنهملا ماسحلا عقو نم سفنلا ىلع ةضاضم دشأ یبرقلا يوذ ملظو

۲۳۹ 



 :ةيضقلا هذه يف هط روتکدلا لاوقآ

 مالسالا نع هتاباتک يف ةيضقلا هنهل ضرعتلا نم روتکدلا رثكأ
 ةباتكل هضرعت دنع هثیدح يف افالخ روتكدلا دبي ملو «نيملسملا مالعأو

 امدنع هنكلو ؛قیدصلا ركب يبآ عمجل الو يوبنلا دهعلا يف نآرقلا

 لهأ تاهبش ديدرتب عربتي هب اذإ نامثع دهع ىلع نآرقلا ةباتكل ضرعي
 نم هسفن يفعي ىتح اهباحصأ ناسل ىلع اهضرعيو لالضلاو غيزلا
 الف هسفن هبلغت ذإ ءافعالا اذه ىلع اًربص قيطي ال هنكلو ءةمئاللا

 .حوضوو ةحارص يف اهيدبيف هرظن ةهجو ءافخإ عيطتسي

 باعو] :نامثع ىلع سانلا هباع امع ثدحتي نيح روتكدلا لوقي

 رظحب مل مث ءدحاو فحصم ىلع سانلا لمح هنآ هيلع نامثع موصخ

 رمألا مسح هنكلو .بسحف ةءارقلا نم فحصملا اذه يف ءاج ام ريغ

 .نآرقلا اهيف بتك يتلا فحصلا نم فحصملا اذه ادع ام قّرحف اّمسح

 ةعبس ىلع نآرقلا لزن» :لاق ىبنلا نإ :نامثع ىلع نوضرتعملا لاق

 ۱ .«فاش فاك اهلك فرحآ

 نم قرح ام قّرحو ؛ةءارقلا نم رظح ام رظح نيح نامئعف

 ىلع لمتشت تناك افحص قرحو هللا اهلزنآ اًضوصن رظح امنإ فحصلا
 نم يغلي نأ مامإلل يغبني امو «هّلا لوسر نع نوملسملا هذخأ نارق
 .[.. .اًصن هصوصن نم قرحي وأ افرح نآرقلا

 ملسم حيحص :يوونلا مامإلا عجار .براقم ظفلب ةددعتم تاياورب ملسم هجرخأ )١(
 نم فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا نأ نایب لصف نآرقلا لئاضف باب «يوونلا حرشب

 ٠١5. ۔ ۹۸ص «سداسلا ءزجلا يناثلا دلجملا ۰۸۱۲ - ۸۱۸ مقر

 ةيملاعلا ةكرشلا ءةلماکلا ةعومجملا  نامثع - یربکلا ةنتفلا :نيسح هط (۲)

 .فرصتب ۳۷۸ ۔ ۱۹۹٦١ ۳۷۹۱/٣ ۰۵ :توریب «باتكلل

۳۰ 



 سيلف] : 4ظ نامثع موصخ لاقم ررق نأ دعب روتکدلا لوقی مث
 اذه مسحو فحصملا دیحوت نم نامثع هيلع مدقآ ام نأ يف كش نم

 اهب نوژرقی ةدحاو ةخل وأ دحاو فرح ىلع نیملسملا لمحو فالتخالا

 رثکآ نیملسملل حصنلا نم هيف نکلو «ةءارجلا نم ريثك هيف لمع نآرقلا
 تاءارق نآرقلا نوؤرقي سانلا نامثع كرت دق ولف ةءارجلا نم هيف امم

 اهیف كش ال ةقرف ردصم اذه ناكل .اهظافلآ يف ةنيابتم تاغلب ةفلتخم

 رش ةقرف ىلإ يدؤتس ظافلالا لوح ةقرفلا هذه نأ ققحملا نم ناکلو

 دعبو مجاعالا برعتسا نأ دعبو «حتفلا ناك نأ دعب يناعملا لوح اهنم

 .[. . .نآرقلا نوژرقی بارعالا ذخأ نأ

 عینص نع هاضرو روتكدلا ةقفاوم مهوت ةقباسلا ةلاقملا هذهو

 اًعباتم روتكدلا لوقب نيح ددبتي ام ناعرس نظلا اذه نكلو هي نامثع

 ؛فحصلا كلت قيرحتل ىسأن نأ انل نوكي دقف ةسايسلا ةهج نم الو

 ىلع عاضأ دقف مهنيد نم اًئيش نيملسملا ىلع عاضأ دق نكي مل نإ هنأل

 رمألا نأ ىلع ءاهتاجهلو برعلا تاغلب ملعلا نم اًريثك نيثحابلاو ءاملعلا

 تاغللا نع نيثحابلا تحبو ءاملعلا ملع نم اًنأش عفرأو اًرطخ مظعأ

 ىنعت ءروتکدلا لاقم نم ةريخألا تاملکلا هذهو (!!!) *[تاجهللاو

 صني لب فدهي يذلا مهئاعداو مهلاقم يف موصخلا كئلوال هتكراشم

 ةمألا هتقلت يذلاو «مويلا سانلا يديأب يذلا ميركلا نآرقلا نأ ىلع

 هارتعا امنإ هعمجأب يع دمحم ىلع لزن يذلا نآرقلا وه سيل لوبقلاب

 ۳۸۰ ۰۳۷۸/6 ةلماكلا ةعومجملا - نامشع - یربکلا ةنتفلا :نيسح هط (۱)

 .فرصتپ

 .۳۷۸/۶ قباسلا عجرملا )٢(



 یوعدلا هذهو !!اهقیرخت وأ فحصلل نامثع قیرحتب صقنلا نم ءيش

 جهنم نم هوحضرآ امب اهراوع اونابآو اهناکرآ اومدهف ءاملعلا اهل ماق
 دعب هیدل تناك يتلا فحصلا قّرح ام هنأو ءريخلا هیرحتو هذ نامثع

 نع يرابنألا ركب وبأ ىور] :نيملسملا نم ةروشمب الإ عمجلا مامتإ
 :لوقي ههجو هللا مرك بلاط يبأ .نب يلع تعمس :لاق ةلفغ نب ديوس

 قاّرح مكلوقو نامثع يف ولغلاو مكايإو هللا اوقتا سانلا رشعم اي
 يک هللا لوسر باحصأ انم الم ىلع الإ اهقّرح ام هللاوف .فحاصم

 يلاولا تنك ول :ه# بلاط يبآ نب يلع لاق :لاق ديعس نب رمع نعو
 ال ىتحو '''[نامثع لعف يذلا لثم فحاصملا يف تلعفل «نامثع تقو
 ةنجللا لمع جهنم انه درون السرم اًمالك ةهبشلا اذه ىلع اندر نوكي

 هادع ام بهذيو قحلا رهظي ىتح فحصملا ةباتكل نامثع اهلكش يتلا

 .ةلطابلا تاءاعدالا نم

 :ةينامثعلا فحاصملا تازيمم

 دهع ىلع عمج يذلا فحصملا ىلع ةينامثعلا فحاصملا تزاتما

 ."7اًداحآ هتياور تناك ام نود رتاوتلاب تبث ام ىلع ترصتقا - ١

 «ضايرلا راد «نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم :يناقرزلا ميظعلا دبع دمحم )١(

 ۰۱۱۲ ص ۴م «ت .ب - ةيدوعسلا

 دجوت نأو «ريثك ددع هيوري نأ يهو رتاوتلا طورش عمجي ملام وه :داحآلا ثیدح (۲)
 نأو .بذکلا ىلع مهقافتا ةداعلا ليحت نآو «دنسلا تاقبط عيمج يف ةرثكلا هذه

 مولع يف ثحابم :ناطقلا عانم : عجار .انعمس :مهلوقک سحلا مهثیدح دنتسم نوكي

 ۰۸۷ ۰۸ ص ۰۱۹۸۷ A ۸ اط تبهو ةبتکم « ثیدحلا

۲ 



 ."ةریخألا ةضرعلا يف رقتسی ملو هتوالت تخسن ام تلمهآ - ۲

 فالخب نآلا فورعملا هجولا ىلع تایالاو روسلا تبتر - ۴

 .روسلا نود تایالا ةبترم تناك يتلا ركب يبآ فحص

 يتلا فرحالاو ةفلتخملا تاءارقلا هوجو تعمج ةقيرطب تبتک - ٤

 .نآرقلا اهیلع لزن

 ضعب هبتکی ناك يذلاك ءانآرق سیل ام لك نم تدرج  ه

 وأ خسانل اًنايب وأ ینعمل اخرش ةصاخلا هفحاصم يف ةباحصلا
 ."[خوسنم

 نامثع نأ ىلإ بهذ يذلا روتكدلا ءاعدا دري قماسلا جهنملا اذهب

 مهبر نآرق نم اًئيش وأ مهنيد ضعب ىرخألا فحصلل هقيرحتب عاضأ

 هعمج ىف هيف نامثع لمع نأ قحلاو سانلل ةياده هللا هلزنآ يذلا

 عم تم رمآ هنال «فالتخالا ةدام مسح] هادع امل هقيرحتو نآرقلل

 دعب نوکی ام ردي مل هرصع يف نمآ نإ وهو «هب مايألا بعشنتو نمزلا
 فالتخالا ىلع اًيرع نورمتسي ال برعلا نأ كردأ دقو هرصع

 رثكأ اًئيش لعفي ملف ...فلتخت تاغللاو لقتنت ةنسلالا نأو ءحوتفلاو

 هيلإ قرطتي نأ نمزلا عنمو .هلوح راوسالا مكحأو نآرقلا نّصح هنأ نم

 ."”[نمزلا قوف كلذب هلعجو «ءيشب

 امنإو ةديدج تسيل نامثع قيرحت ءارج نم نآرقلا صقن ىوعدو

 نم ريخألا هماع يف يبنلا ىلع نآرقلا ليربج ةءارق يه :ةريخألا ةضرعلاب دارملا )١(
 .هتايح

 .٤٦ص «ت .ب «يمالسالا راتخملا راد «نآرقلا مولع :لامك لداع دمحأ (۲)

 ةبتكم «رانملا راد «ةيوبنلا ةغالبلاو نآرقلا زاجعإ :يعفارلا قداص ىفطصم (۳)
 ۔۲۹ص ٠ت .ب ضایف

۳۳ 



 يف مهریکفت بارطضال مهتالاقم اهیف تبرطضاو نوقرشتسملا اهب لاق
 .اهتاذ ةلأسملا

 :هصقن وأ نآرقلا ةدايز يف نیقرشتسملا يأر

 يذلا هصن يف صقن هارتعا نآرقلا نأ ىلإ نیقرشتسملا ضعب بهذ

 نوف .إ فاتسوج كلذب لاق نممو هبر نع هيي لوسرلا هغلب

 رومألا نمو] :هلوق نم ناك ذإ مالسالا ةراضح» هباتک يف '''موابینورج

 ةنابتسا «تامولعم نم انیدل یقبت امم اهتفرعم ىلإ لیبس ال يتلا
 ام ٩۳ میظنت ىلإ نامثع ةفيلخلا ةراشإب ءارقلا ةمئألا تعد يتلا بابسألا

 ءزج الإ هنم سني وأ دقفي مل هنأ حجارلاو - يحولا نم لوسرلا هفلخ

 ."”[اًديعب اًفالتخا اهلوط يف فلتخت طبضلاب ةروس ١١5 يف - اًدج ريسي

 يف ةيضارتعا ةلمجب نآرقلا صقن ىلإ يواسمنلا قرشتسملا راشأف

 حجرم ىلع دمتعي ال ىرت امك هحيجرتو (حجارلاو) :هلوقب اهأدب هثيدح
 عقو نم للقي ىتحو ماهوأو نونظ ىلع اًدمتعم السرم اًمالك هقاس امنإ

 ةلباقم ىرجأ هنأكو (ادج ريسي ءزج) يسنملا وأ دوقفملا نأب لوقي هئاعدا

 صنلا نيبو هبر نع هاقلت امك هيي لوسرلا نع روثأملا صنلا نيب
 !!!اًدج ريسي لوألا صنلا نم دوقفملا نأ هل نابف نآلا دوجوملا

 ۔۱۸۵ص ءهتمجرت قبس )١(

 نع لقنب :يأ ءاّیفیقوت ناك له ءارآلا هلوح تفلتخا نآرقلا روس بيترت عوضوم (۲)
 اذه ناكأ ءاوسو ءةباحصلا نم داهتجاب ناك مأ - هبر نع غلبملا ۔ 6 هللا لوسر

 نع عامجإ هنأل .فحصملا ةباتك يف اميس ال همارتحا يغبني هنإف ءكاذ مآ

 .۸۲ ص ءنآرقلا مولع :لامك لداع دمحأ عجار :ةجح عامجإلاو ةباحصلا

 ةرسألا ةبتکم «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءمالسإلا ةراضح :موابينورج (۳)
 .۱۰۸ص ء۷

۲۱٤ 



 ثحبلا دودح دنع نوفقی نیقرشتسملا ضعب یرن لباقملا يفو ٭

 .اریسی ناك ولو هنم ءزج يآ

  نآرقلل ةيناملألا هتمجرت ةمدقم یف تراب يدور» :لوقی

 سیل» :ينارقلا صنلا ةحص يف نوککشی نیذلا هتالمز ىلع دري هنأكو

 درت مل هلك نآرقلا يف ةيآ كانه نأب داقتعالا ىلع انلمحی ببس يأ انيدل

 ."”(دمحم نع

 فذحی مل نامثع فحصم نأ عمو) : تاو يرمجتنوم لوقیو

 نم اّماع ًالوبق یقال هناف ةقباسلا فحاصملا ىف ناك امم ءىش هنم

 .*(نیملسملا

 نم هيلإ بهذ امیف اًمفوم روتکدلا نكي ملف هانضرع ام لالخ نمو
 .همامتو نآرقلا لامك ىلع نيملسملا عامجإ هب فلاخ يأر

 يف اًديج اًمالك روتكدلل نأ حضون نأ انيلع قحلا نم هنأ الإ

 تاعماجلا يف ةيبرعلا تاساردلا :هراثآ نم يناملأ قرشتسم :تراب يدور )١(
 دومحم دمحأ .د : عجار] .رهام ىفطصم .د ةيبرعلا ىلإ همجرت «ةيناملألا

 .[۲۲ ص يناملالا قارشتسالا «يديوه

 عارصلل ةيركفلا ةيفلخلاو قارشتسالا :قوزقز يدمح دومحم .د نع القن (۲)
 .۹۲ص «يراضحلا

 .۱۷۹ص «هتمجرت قبس ۳٣)

 دبع .د همجرت رصاعملا ملاعلا يف ةيحيسملاو مالسالا :تاو يرمجتنوم )٤(

 يناثلا باتک فلالا ةلسلس باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا خیشلا نمحرلا
 ۰.1۳ ص ۰۱۹۹۸ ةنس رداصلا ۲۹۸ ددعلا

۳۱۵ 



 نع عوجر هلعلو ""هقباس نع نمزلا يف رخأتم وهو اهتاذ ةطقنلا
 عمج مث) :«مالسالا ةاوم» هباتک يف روتکدلا لوقی لوألا هلاقم

 راصمالا ىلإ لسرأو فحاصملا يف خسن مث ركب يبآ مايأ نآرقلا

 يف هنوؤرقيو اعامس هنووري نوملسملا لعجو .نامشع مايأ

 ال رتاوتم وهف .نالا وه امك الماك انيلإ لصو ىتح فحاصملا

 امنإو نوملسملا هيف فلتخي مل الیبس هنم ءيش ىلإ كشلا دجي

 هليصفتو هتلمجف اًبوتكمو اًعومسم هولقانتو .هيلع نيعمجم هولقانت

 ."”(لادجلا قوفو كشلا قوف

 :نآرقلا عمج لوح ةيناث ةهبش

 ةباتكب تماق يتلا ةنجللاب قلعتت ةيناث ةيضق نيسح هط روتكدلا راثأ
 يتلا ذخآملل ضرعي وهو روتكدلا لاق 4 نامثع ةفالخ يف فحصملا
 ۱ : لک نامثع ىلع تّدخأ

 فحصملا ةباتك فلک هنأ يف نامثع ىلع ضرتعُي نأ نکمی دقو]

 نم اوعمس نيذلا ءارقلا نم ةعامج كرتو «يبنلا باحصأ نم الیلق اًرفن

 عمجي نأ اًقيلخ ناكو ءراصمألا يف سانلا اوملعو هنع اوظفحو يبنلا

 مهفن انه نمو ؛فحصملا ةباتك مهيلإ لعجيو اًعيمج ءارقلا ءالؤه

 .نآرقلل سانلا ظفحأ نم دوعسم نبا ناك دقف .«””دوعسم نبا بضغ

 ةنس نآرقلا صقن ةن يف كيكشت هيف يذلاو ۔ نامثع  ىربكلا ةنتفلا باتك ردص (1)

 .م۱۹۵۹ ماع يف كلذل يفن هيف يذلاو «مالسإلا ةآرم» باتك ردصو ء۷

 .۱۵ءص «ت .ب «فراعملا راد «مالسإلا ةارم :نيسح هط (۲)

 کم نم ليلج يباحص «لفاغ نب هللادبع :[م1۵۲/ه۳۲تآ] دوعسم نب هللادبع (۳)

 = ىلإ رجاه مالسالا يف لخد نم سداسو «ةكمب نآرقلاب رهج نم لوأ وهو

۳۹ 



 ؛نآرقلا نم ةروس نیعبس هسفن يبنلا مف نم ذخآ دق لوقي امیف ءوهو

 تباث نب دیزل نامثع راثیاف .دعب ملحلا غلب دق ""دیز نكي ملو
 نآرقلا عامتسا ىلإ اوقبس نیذلا نم هریغو دوعسم نبال هکرتو هباحصأو

 مهفی ءيش اذهو .ضارتعالا ضعب هيلع راثآ دق .هنع هظفحو يبنلا نم

 . ۳[ رسع الو ةقشم ريغ نم

 اھربک یلوت فمیدق ةلاقم یکحی ةهبشلا هذهل هتراشإب روتكدلاو

 ."”مالسإلا ةوعد نم لوألا ردصلا يف لالضلاو غيزلا لهأ

 تباث نب ديز ىلإ هدهع يف 4ط نامثع ىلع بيع ال هنأ قحلاو
 ركب يبأ ةوعد ديدجت ريغ لعفي مل وهف هدهع يف فحصملا ةباتكب
 .ةرم لوأ نآرقلا عمجل ديزل امهبادتناو او رمعو

 رهظأو هفحصم ميلستب رمؤي نآ ه5 دوعسم نبا هرك امل كلذلو

 اولغف «ةمايقلا موي لغ امب تأي لغي نم هنإ] :لاقو كلذ ىلع هضارتعا

 ىلع أرقأ نأ نم ّىلإ ٌبَحأ بجأ نم ةءارق ىلع أرقأ نألف .فحاصملا

 ّيف نم تذخأ دقل هريغ هلإ ال يذلاوف تباث نب ديز ةءارق

 ناتباؤذ هل مالغ تباث نب ديزو «ةروس نيعبسو اًعضب 95 هللا لوسر

 لهج يبأ سأر زتحاو هللا لوسر عم اهلك دهاشملا دهش ءةنیدملا ىلإ مث ةشبحلا =

 مجعملا/بهدلا وبأ هط فرشأ] .ثيدحلاو نآرقلاب ةريبك ةفرعم هل تناك ءردب يف
 .[۳ ۹۷ ص «يمالسٍلا

 :يحولا ةبتك نم لیلج يباحص [م119/ه4۵/2۱۱۱/ه.ق۱۱] :تباث نب دیز )

 ةمهمب اوماق نیذلا دحأو .ضئارفلاب سانلا ملعآ نم ناکو «ةينايرسلا ديجي ناك
 .۳۰۵ص «يمالسالا مجعملا :رظنا ايب يبنلا ةافو دعب نآرقلا عمج

 .۳۷۸/6 ةلماکلا ةعومجملا نامثع «یربکلا ةنتفلا :نیسح هط (۲)

 .۷۹ ۰۷۸/۱ ریسفتلا ةمدقم نآرقلا ماکحأل عماجلا :يبطرقلا : مجار (۳)

۳۷ 



 ۱ . (١)
 ۰ [. . .ناملغلا عم بعلي 0

 نم ينرذعي نم] :نامثع لاق هل دوعسم نبا نم كلذ ناك امل

 يبأ ىلع بضغ اله فحاصملا خسن هلوأ مل ذإ بضغ :دوعسم نبا

 .''!!امھلعف تعبتاف !!اذیز ابلوو كلذ نم هالزع دا رمعو ركب

 ةنحللا نم دوعسم نبا داعبتسال تالليوأتو الع ءاملعلا ركذ دقلو

 لوزن هغلب املك هفحصم يف نآرقلا نم ىحوي ام بتكي ناك هنأ] :اهنم

 هب تزاتما امع تایالا “ذه بيترت یف فلتخی وهف .هنم تایآ

 2 ہللا لوسر یلع ريخألا ضرعلا بسحب بیترتلا نم نامثع فحاصم

 نوکی نأ لمتحیو مهعامجاب ديؤملا ةباحصلا داهتجا هيلإ یدآ ام ردقب
 هؤالمزو تباث نب ديز هاصقتسا ام صضعب هفحصم يف هتاف دوعسم نبا

 نبا نأ ىلع دز «ةباحصلا ءارق نم نيرخآ دنع تناك يتلا تايآلا نم

 لثمل صخر ي٤ يبنلاو «ليذه نم هموق ةجهل هيلع بلغت تناك دوعسم

 ريخلا نم ناكف .ةصاخلا هتجهل ىلع هدعب نم نامزألاو هنمز ىف ةمألا

 اهيلع ناك ىتلا ةيرضملا ةجهللاب اهبر باتك ةءارق ىلع ةمالا ديحوت

 )١( توريب ركفلا راد ؛یربکلا تاقبطلا :دعس نب دمحم ۱۹۹2/۸۱۶۱

 ۔۶۸۸

 ءاهؤاصحإ اهرداصم .اهتتاكم ءدوعسم نب هللادبع ةءارق : رطاخ دمحآ دمحم .د (۲)

 .٤٦ص :ت .ب .ماصتعالا راد

 فلتخا» :دوعسم نبا فحصم ملاعم نع ثدحتی وهو رطاخ دمحم روتکدلا لاق (۳)

 دبع نب ریرج كلذب ثدح .نامثع فحصم ىف اهبیترت نع هيف روسلا بیترت
 نم داهتجا روسلا بیترت نأ ىلع روهمجلاو (ه۱۸۷ - ۱۱۰) يبضلا دیمحلا

 نأ ىلع ءاملعلا قافتال باوصلا وه اذهو ۰۷۲ ص .قباسلا :رظنا «ةباحصلا

 هل دوعسم نبا كلذ ىف فلاخی نأ لقعی الو یفیقوت وه امنإ تایالا بيترت

 ۱ ۱ .هبعک ولعو هردق ةلالج عم

۳۸ 



 )۱( نا 0
 . 1 هللا لوسر

.)¥( 
 هانبت لب " ةعامجلا يأر ىلإ عجر دوعسم نبا نأ :لوقلا ةياهنو

 ةقيقحلا حضوأو نامثع فحصم يف امم افرح رکنی ملو] هنع عفادو

 ىلع لزنآ نآرقلا نإ» :لاقف فحاصملا يف هيلإ اوعزف نيح هباحصال

 باتكلا ناو «فورح وآ» فرحآ ةعبس ىلع باوبأ ةعبس نم مكيبن
 امهانعم دحاو فرح ىلع دحاو باب نم «لزن وأ» لزني ناك مکلبق

 يأرل دوعسم نبا عوجر ىلع هللا همحر ریثک نبا لدتساو [«دحاو

 نع  طساوب  ةرق نب ةيواعم ینئدح :شمعألا هلاق امب ةعامجلا

 دوعسم نبا كلذ غلبف .اعبرآ ىنمب رهظلا نامثع یلص :اولاق هخايشأ

 تبتع :هل ليقف اًعبرأ هلحر يف رصعلا هباحصأب یلص مث «هيلع باعف

 :ةياور ىفو «فالخلا هركأ ىنإ :لاقف ؟اًعبرأ تيلصو نامثع ىلع

 عرفلا اذه يف نامثعل دوعسم نبا نم ةعباتم اذه ناك اذإف (رش فالخلا»

 مزع يتلا ةوالتلا يف هب ءادتقالاو ءنآرقلا لصأ يف هايإ هتعباتمب فيكف

 .[اهریغب ال اهب اوؤرقي نأ سانلا ىلع

 دحأ اهيف يرامي ال ىتلا رومألا نم ىهف تباث نب ديز ةءافك امآ

 (مصاوقلا نم مصاوعلا» باتك ىلع بيطخلا نيدلا بحم ذاتسالا قيلعت نم (۱)
 ۰۷۱ص .م1985/ه5١*5 توريب ةيملعلا ةبتكملا «يبرعلا نبا ركب يبأ يضاقلل

 .۔۱۲

 ال4 هللا لوسر نم ينآرقلا صنلا لقن ةقاثو :لبج نسح نسح دمحم .د :عجار (۲)
 ةءارق :رطاخ دمحأ دمحم .د ء۰٣۲۳۰ص «ت .ب .اطنطب ةباحصلا راد «هتمآ ىلإ

 توریب رکفلا راد «ةياهتلاو ةيادبلا : یف ريثك نباو ۹٦ص ءدوعسم نب هللادبع

  نوقرشتسملاو نآرقلا :ةعمج يفطل عبار ۰۳۱۰/۵ ءم٦۱۹۹/ھ١٤٣۱ اط
 ۔۱۱۷ص ءء۱۹۷۳/ھ۱۳۹۳ ةرهاقلاب ةيمالسالا نوژشلل یلعالا سلجملا

 1۹ص ءدوعسم نب هللادبع ةءارق :رطاخ دمحآ دمحم .د (۳)

 .۳۱۱/۵ ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا (۶)

۳۹ 



 نآرقلا ظافح نم وهو يحولا هيي هللا لوسرل بتكي دیز ناك دقلف

 كلذ قوف ناکو و هتايح ماتخ يف نآرقلل ةريخالا ةضرعلا دهشو

 ةماقتساو هقلخ لامکو هتنامآ مظعو هعرو ةدشو هلقع ةبوصخب افورعم

 عبس يف اهداجأف هيب هللا لوسر نم رمأب ةينايرسلا ملعت دقلو «"هنيد
 .۳) ضئارفلاب ةباحصلا ملعأ ناكو )دلیل ةرشع

 يفف مهنم ءافلخلا ةصاخو اًعيمج ةباحصلا ةقث لحم دیز ناكو]

 نأ مساقلا نع دعس نبا جرخأ دقف» هتروشم عضوم ناك قیدصلا نمز

 اعد هقفلاو يأرلا لهأ ةرواشم هيف ديري رمأ هب لزن اذإ ناك هذ ركب ابأ

 دبعو ءاّيلعو نامثعو رمع اعدو ءراصنألاو نيرجاهملا نم ًالاجر

 نب ديزو بعك نب يبأو «لبج نب ذاعمو «فوع نب نمحرلا

 ةنيدملا يف همامأ ديز ءاقب ىلع اًديدش اًصرح صرحي رمع ناكو

 ناكم يلع طقسي مل :مهل لوقي همساب ادیز راصمألا لهأ بلط اذإف

 ثدحي اميف هدنع نودجي اميف ديز ىلإ نوجاتحي دلبلا لهآ نكلو «ديز
 . .هریغ دنع نودجي ال ام مهل

 دبع ىبأ نع ءاج دقف «ةءارقلا ديري نم هيلإ لسري نامثع ناكو

 :لغشت نذإ :ىل لاقف :لاق .هذ نامثع ىلع أرق هنأ ىملسلا نمحرلا

 اذهل غرفأ هنإف «تباث نب ديز ىلإ ضماف «سانلا رومأ يف رظنلا نع
 اهيف هنیبو ىنيب سيل ةدحاو هتءارقو ىتءارق ناف ءهيلع أرقاف رمألا

 .۲۵۰/۱ نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم :يناقرزلا ميظعلا دبع دمحم )١(

 .۱۳۷/۲ ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دسأ :يرزجلا ريثألا نبا ()

 ۰۲۱/۲ یربکلا تاقبطلا :دعس نب دمحم (۳)

۳۳۰ 



 هتلزنم نایبل الا ديز نع ثیدحلا ىف ةلاطالا هذه تناك امو '''[فالتخا

 انه نمو هخسنو فحصملا ةباتك نم هب ماق امل هتيلهأ نايبو ةيملعلا

 4ظ نامثع ىلع نعطلا يف هقاس يذلا روتكدلا ضارتعا نأ حضتي

 ال ءاوهالاو غيزلا لهأ نم مالسالا يف اونعط نمم هلبق نم هددر يذلاو
 .ثحبلا نازيم يف هل ةميق

 الان ال ال ال ال

 مالعأ ةلسلس نارقلا عماجو يحولا بتاک تباث نب دیز :يدواد ناندع ناوفص (۱)

 ۱۷۹ ۔ ٦۱۷ص ۰م۱۹۹۰/ه۱۶۱۱ ۰۱ط قشمد ملقلا راد ۳۲ ددع نیملسملا

 .فرصتب

۳۳۱ 



 یر جد .يريت» رع
 یی ورا ید سکس

CONN۲ص تہہ تا 20[.  

 ل <

 جبارلا ثحبملا

 ةينآرقلا تاءارقلا نم نيسح هط فقوم

 ةيضق - يلهاجلا رعشلا - هباتک يف روتكدلا اهراثأ يتلا اياضقلا نم

 قاطنلا عساو ًالدج تراثأ يتلا ةيضقلا كلت ةينآرقلا تاءارقلا ةّيردصم

 باتكلا اياضق نم هولوانت ام نمض صیحمتلاو درلاب ءاملعلا اهلوانتو

 .روكذملا

 :ةيضقلا يف روتكدلا يأر ريرقت
 نم سيل يلهاجلا رعشلا نأ ىلع نهربي نأ روتكدلا دارأ نيح

 ربعي هنأو مالسإلا روهظ دعب فلؤم وه امنإو نييلهاجلا برعلا لوق
 لدتسا «ةيلهاجلا ةايح نع ربعي امم رثكأ نيملسملا ةايح نع

 - ثحبلا لحم - ةيضقلا راثأف ةجهللاو ةغللا فالتخا ةيضقب

 دمحم خيشلا - ۱ :اهنم ءاعدالا اذه ىلع درلل اّبتک ءاملعلا نم ريثك فلأ )١(
 باتك اهيلع لمتشا يتلا ةيخيراتلا ةيملعلا ءاطخألا نايب يف تارضاحم :يرضخلا

 دمحم «یلهاجلا رعشلا باتك دقن» يدجو ديرف دمحم «یلهاجلا رعشلا ىف»

 ىف ىليلحتلا دقنلا» :يوارمغلا دمحأ دمحم ««دصارلا باهشلا» :ةعمج یفطل

 ۱ .اهريغو . . .(نآرقلا ةيار تحت» : يعفارلا قداص یفطصم «يلهاجلا رعشلا

۳۳۲ 



 ةغلب يلت يذلا نآرقلا] :هلوق نم ناکف «ةينآرقلا تاءارقلا ةيردصم

 ءارقلا هلوانتي دكي مل .اهتجهلو شیرق ةغل يه ةدحاو ةجهلو ةدحاو

 تنیابتو هيف تاجهللا تددعتو هتءارق ترثک یتح ةفلتخملا لئابقلا نم

 ؛لقعلا هلبقی تاءارقلا يف رخآ فالتخا ىلإ ریشن اننا ...اًريثك ائیابت

 برعلا لئابق نيب تاجهللا فالتخا ةرورض هیضتقتو «لقنلا هخیسیو

 امك نآرقلا ًارقتل اههافشو اهتنسلآو اهرجانح ريغت نأ مطتست مل يتلا

 تلامأف ملکتت تناك امك هتأرقف شيرق نم هتریشعو يبنلا هولتی ناك

 ترصقو هدمت نكت مل ثیح تدمو ؛شیرق لیمت نكت مل ثيح

 ةفقو انهو ...نکست نكت مل ثيح تنکسو .رصقت نكت مل ثيح

 تاءارقلا هذه نأ اومهف نيدلا لاجر نم اّموق نأ كلذ ءاهنم دب ال

 يف رفاك اهركنمف «هبلق ىلع ليربج اهب زن يبنلا نع ةرتاوتم عبسلا

 نولوقي ام ىلع هب نولدتسي ليلدل اوقفوي ملو ةبير الو كش ريغ

 لزنأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم حيحصلا يف يور ام ىوس

 نم عبسلا تاءارقلا هذه تسيل نأ قحلاو «فرحآ ةعبس ىلع نآرقلا

 اًرمتغم الو اقساف الو اًرفاك اهركنم سيلو ریثک الو ليلق يف يحولا

 نأ سانلل ءاهفالتخاو تاجهللا اهردصم تاءارق يه امنإو «هنيد يف

 زواجتن مل اننإ ...اهضعب اولبقيو اهضعب اوركني نأو اهيف اولداجي

 اوفاضآ نورخآ موق مه امنإو ةرتاوتملا تاءارقلا ركنن ملو هللا دودح

 نم لزني مل اًئيش ءامسلا نم اولزنتساو هنم سيل ام يحولا ىلإ
 ."[ءامسلا

 باتكلل ةيملاعلا ةكرشلا «ةلماكلا ةعومجملا «ىلهاجلا بدألا ىف :نیسح هط (۱)

 .فرصتب ۹۹ _ ۵ ۰ توربب

۳۳۳ 



 :عازنلا ریرحت
 ؛فالخلا وأ عازنلا لحم انل رهظی رکذلا فنآ روتکدلا مالک نم

 نأب لوقیو هللا دنع نم تاءارقلا لازنإ مدع معزي همالک يف روتکدلاف

 اهب هللا ىحوأ امك ال تعاطتسا امبسح برعلا اهتأرق امنإ تاءارقلا هذه

 ةيورم تاءارقلا هذه لك نأ نودقتعي نيملسملا رشاعم نأ عم هيبن ىلإ

 رصق هنإف :ةيناثلا امآ ءةدحاو هذه ليي ىبنلا ناسل ىلع ىلاعت هللا نع

 راهظإو ماغدإ نم قطنلا تايفيكو تاجهللا فالتخا ىلع تاءارقلا ريسفت

 نأ قحلاو «فيفختو ديدشتو رصقو دمو عابشإو ةلامإو قيقرتو ميخفتو

 ةءارقلا هجوأو ءدحاو لصأ تحت جردنت امنإ اهركذ يتلا هجوألا هذه

 .لمشأو اذه نم عسوأ

 :ىوعدلا هذه ىلع درلا

 نآرقلا تاءارق نأ هؤاعدا :لوألا :نيمسق ىلإ مسقنت ىوعدلا هذه

 .اهتاجهل فالتخال لئابقلا تاءارق نم ىه امنإو هللا نم ةلزنم ريغ

 ةيانعلاب باتك ظحي مل هنأ حضون یوعدلا هذه ىلع درللو

 ةايح يف وأ هيب يبنلا ةايح يف ءاوس ميركلا نآرقلا يظح املثم ةياعرلاو

 .اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإو هدعب نم ءافلخلا

 ناك نآرقلا يقلت قيرط نأ لابجلا خوسر ةخسارلا قئاقحلا نمو]

 عامسو هيلع دمحمل ليربج نم يتوص عامس «يتوصلا عامسلا وه

 تماع نيملسملا ىلإو الوآ يحولا ةبتك ىلإ و لوسرلا نم يتوص

 ةماع نم مهنم هوعمس نيذلا ىلإ يحولا ةبتك نم يتوص عامسو

 نم ىلإ نينقتملا نآرقلا ةظفح نم نآلا یتح يتوص عامسو ‹ نیملسملا

 ةجاحلا دشآ يف نآرقلا ملعتم لازی الو . ۰. نیملسملا دارفآ نم هنوملعی

۳۲ 



 وأ تارابع نآرقلا يفو «نینقتم نیظفاح خویش نم نآرقلا عامس ىلإ

 ةءارقلا درجم نع حيحصلا اهقطن ىلإ دحأ لصوتي نأ ليحتسم تاملك

 .؟۲[!رهشأو اًمايأ هدحو لظ ولو  فحصملا ىف

 - يحولاب مهدهع ًادبم يف اًصوصخ - هدابع ىلع هللا عسو دقلو]

 ةعسوتلا هذه ةلمج نم ناكو مهتنسلأ هب نيلت امب نآرقلا اوؤرقي نأ

 نأ ةظحالم عم دحاولا ىنعملل دحاولا ظفللا نم تافدارتمب ةءارقلا

 الي دمحم بلق ىلع «نيمألا حورلا هب لزن شا دنع نم لزان عيمجلا

 نم لكل لی هلوق هللا دنع نم ةلزان تاءارقلا نأ ىلع لدي اممو

 لوقو .۲۳«تلزنآ اذكه» :هباحصأ نم ةءارقلا يف نيفلتخملا نيعزانتملا
 ىلاعت هللا لوقو ؛ةي هللا لوسر اهينأرقأ :هبحاصل نيفلتخملا نم لك

 نم لَا نأ حل تکی ام لف :نآرقلا ليدبت هلأس نمل اًباوج هلوسرل
 َباَدَع قر ُتْييَصَع نإ فان یر کل تحكم ام الا یتا نل ئیش يَ
 مظن يف رشبل لخدم ال هنأ ىلع ةمالا تعمجأ كلذك ۳م یظَع و

 زوم هم سس

 .؛دودرو تاهبش» هموصخ ليطابأو نآرقلا قئاقح :ينعطملا ميظعلا دبع .د (۱)

 ددعلا «ةيمالسإ تاسارد ةلسلس «ةرهاقلاب ةيمالسالا نوؤشلل ىلعألا سلجملا

 .فرصتب 45 ۲ م٠٠ ۰۲ ةنس «ه۱۶۲۲ ةنس ۹

 :لاق باطخلا نب رمع نأ ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ كلذب ريشي )

 لوسرآ ناکو اهژرقآ - ریغ یلع ناقرفلا ةروس أرقي مازح نب ميكح ند ماشه

 هئادرب هتببل مث فرصنا ىتح هتلهمأ مث ڈ هيلع لجعأ نأ تدكف اهينأرقأ لكك هللا

 ةروس أرقي اذه تعمس ینا هللا لوسر اي :تلقف لک هللا لوسر هب تئجف

 ةءارقلا ًارقف «أرقا .هلسرأ» : ي هللا لوسر لاقف اهينتأرقأ ام ريغ ىلع ناقرفلا

 ؛ارقاا :يل لاق مث .«تلزنآ اذكه :4 هللا لوسر لاقف ءأرقی هتعمس يتلا
 ام اوؤرقاف فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه نإ «تلزنأ اذكه» :لاقف تأرقف
 ىلع لزنأ نآرقلا نأ نایب باب «يوونلا حرشب ملسم حيحص :عجار .«هنم رسيت
 .۹۹ ۹۸/٦: فرحأ ةعبس

 .۱۵ :ةيآلا سنوي ةروس (۳)

۳۳۵ 



 ةيحان نم الو لب هظافلآ ةيحان نم الو هبولسآ ةيحان نم ال نارقلا
 (۱) ےہ ۶ ىلا یس
 .' | هئادأ نوناق

 ةمهم نيبي وهف (يلإ ىحوي ام الإ عبتأ نإ :يبنلا لوقي نيحو
 وأ لدبي نأ عيطتسي ال هنأش اذه ناك نمو هللا نع غالبلا يهو هسفن

 امنإ تاءارقلا نأ نم لوقلا هب قبس ام دكؤي رخآ ليلد اذهو

 يف هباحصأ ىلع دكؤي ناك ٤ يبنلا نأ وهو هللا نم يحو نع تناك

 كلذ ىلع لدأ الو ةنس وأ نآرق نم هنع هنوذخأي ام ماكحإو طبض

 كيبنو» ةملكلا هذه هيف ءاعد بزاع نب ءاربلا ملع] هيب يبنلا نأ نم

 ىلع ءاعدلا كلذ ضرعي نأ ءاربلا دارأ املف «تلسرأ يذلا

 لَو يبنلا هقفاوي ملف «تلسرأ يذلا كلوسرو» :لاق و شا لوسر

 هيلع هاهن "”تلسرأ يذلا كيبنو ءال» :هل لاق لب .كلذ ىلع

 امهيلك نأ عم «يبن ةظفل عضوم لوسر ةظفل عضي نأ مالسلاو ةالصلا

 نأ ضعبلل غوسي فيكف «يبنو لوسر وه ذإ «ىنعم ليحي ال قح
 ناكم نآرقلا يف عضوي نأ زيجي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ :لوقي

 سيل ءاعد يف كلذ نم عنمی وهو ؛ميلع عيمس وأ روفغ ميكح زيزع
 ." ”[اًنآرق

 .فرصتب ۱۸۸/۱۸۷/۱ نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم : يناقرزلا ميظعلا دبع دمحم )١(

 وبأو ملسمو يراخبلا هجرخأ :لاقو بيغرتلا يف همامتب ثيدحلا يرذنملا ركذ (۲)

 .۰۱ بیمرتلاو بیغرتلا : عجار .هجام نباو ىئاسنلاو يدذمرتلاو دواد

 .د نع القن ءىسوم فسوپ دمحم .د ةمجرت ٤ص «ةيمالسإلا بهاذملا (۳)
 5١. ص .هموصخ ليطابأو نآرقلا قئاقح : ینعطملا

۳۳۹ 



 :تاءارقلا ةيردصم يف نیقرشتسملا لوق

 دیدجلاب ةينآرقلا تاءارقلا ةيردصم يف نیقرشتسملا يأر نكي مل

 دقل «هتیسدق يف كيكشتلاو نآرقلا نم لینلا اودمعت املاط نیذلا مهف

 ةينارقلا تاءارقلل ردصملا ةيرشبب لوقلا ىلإ نيقرشتسملا نم رفن بهذ
 يف ناك هنال ؛يبرعلا طخلا ةعيبط مهوتلا اذه دیسجت ىلع مهدعاسو]

 لوقی ...لوكشم الو طوقنم ريغ تاءارقلا اهیف ترهظ يتلا ةرتفلا

 هروهظ يف ببسلا عجري تاءارقلا هذه نم ربکالا مسقلاو» : رهیزدلوج

 ةملكلل دحاولا مسرلا نأ هصئاصخ نم ناف «يبرعلا طخلا ةيصاخ ىلإ

 مدع نأ امك ءاهتحت وأ فورحلا قوف طقنلل ةفلتخم لاكشأي أرقي دق

 طخلا يف (تاکرحلا :يأ) لکشلا نادقفو «ةيوحنلا تاكرحلا دوجو

 نم اهعقوم ةيحان نم ةفلتخم تالاح ةملكلل لعجی نأ نكمي يبرعلا

 يف تافالتخالا هذه مث يباتكلا مسرلل تاليمكتلا هذهف «بارعإلا

 تاكرح روهظل لوألا ببسلا ناك كلذ لك «لکشلاو تاكرحلا

 .۳[ها .«نآرقلا نم هلكش وأ هطقن لمهأ اميف تاءارقلا

 يف فلتخا ناو اًضيأ نآرقلا ةيرشبب لوقلا ىلإ :'''ریشالب بهذيو

 صن نأ اًمعاز ىنعملاب ةءارقلا ةركفل جور دقف اهليلعت وأ ةلأسملا ليوأت

 مهملا نكلو مهملا وه نينمؤملا ضعبل ةبسنلاب نكي مل هفورحب نآرقلا
 ."”صنلا حور وه ناك

 رطخأ بير الب تناك ىنعملاب ةءارقلا ةيرظن نإ] :ريشالب لوقي

 .د نع القن .یسوم افسوي دمحم .د همجرت ٤ص .تیمالسالا بهاذملا (1)

 .۹۱ ص «هموصخ لیطابآو نارقلا قئاقح : ینعطملا
 ۰۱۰۸ ص : هتمجرت ٢)

 «يراضحلا عارصلل ةيركفلا ةيفلخلاو قارشتسالا :قوزقز يدمح دومحم .د (۳)

 .فرصتب ۹۰ص

۳۳۷ 



 لک ىوه ىلإ ينآرقلا صنلا تملسآ اهنأل ؛ةيمالسالا ةايحلا يف ةيرظن

 .7[هاوهی ام ىلع هتبثي صخش

 ناو تاءارقلا ةيرشب ىلإ امهالک نابهذی ریشالبو رهیزدلوجو
 لوقلا اذهب امهو «تاءارقلا ددعت رس نایبو لیلعتلاو ليوأتلا يف افلتخا

 ناو ةيهلا ال ردصملا ةيرشب تاءارقلا نأ هاوعد يف روتکدلا عم نایقتلی

 .رشابملا بولسألاو ةحيرصلا ةرابعلاب امهیلع زاتما دق روتکدلا ناك

 هرصق وهو «روتکدلا اهراثآ يتلا یوعدلا نم يناثلا مسقلا امآ ٭

 راهظاو ماغدا نم قطنلا تایفیکو تاجهللا فالتخا ىلع تاءارقلا ریسفت

 هذهف .فیفختو دیدشتو رصقو دمو عابشاو هلاماو قیقرتو میخفتو

 فالتخا وهو دحاو لصأ تحت جردنی اهلکو ةعبس نع دیزت هجوألا

 نإ مث «لیلد ريغ نم مکحت هجولا اذه يف تاءارقلا رصقو .تاجهللا

 لصالا اذه ريغ نم ةءارقلا يف ةريثک هجوآ دوجوب مکحی تاءارقلا عقاو

 .(تاجهللا فالتخا)

 ىلع نآرقلا لزن» : ةي یبنلا لوق ریسفت نم ئشان فالخلا اذهو

 دارملل ءاملعلا تالیوأت تفلتخا دقف «فاش فاك اهلك فرح ةعبس

 .'"'”يرزجلا نبا هب لاق ام اهحجرآ ةريثک لاوقآ ىلع فرح ةعبسلاب

 .هیف رکفآو ثیدحلا اذه لکشتسآ تلز الو] :هلوقب هل مدق يذلاو

 نأ نکمی امب ّيلع هللا حتف یتح ةنس نيثالثو فين هيف رظنلا نعمآو

 نآرقلا :ةعمج يفطل حبار :نع القن 14ص نآرقلا ىلإ لخدملا :ریشالب )١(
 ۰٩۱ ص .نوقرشتسملاو

 زاریشب يفوتو ھ١٥۷ ةنس قشمدب دلو تاءارقلا يف ةجحو ملکتم «يرزجلا نبا )

 تاءارقلا ىف رشنلا باتک اهنم تاءارقلا ىف اهلج ةريثك تافلوم هلو ھ۸۳۳ ةنس

 ۰۱۱۹ ۰۱۱۸/۱ ةيمالسالا فراعملا ةرثاد :عجار .رشعلا

۳۳۸ 



 اهلك تاءارقلا تعبتت ینآ كلذو «یلاعت هللا ءاش نإ اباوص نوکی

 ةعبس ىلإ عجری اهفالتخا اداف اهرکنمو اهفیعضو ءاهذاشو .اهحیحص

 :ةعبسلا هجوالا يه هذهو اهنع جرخي ال هجو

 ینعملا يف ريغت الب تاکرحلا يف فالتخالا نوکی نأ :لوألا

 .اهرسكو نيسلا حتفب «بسحی» :وحن ةروصلاو

 ةروصلا يف ريغتلا نود طقف ىنعملا يف ريغتب نوكي نأ :يناثلا

 ۔'''تاءارق نم اهيف ام ىلع «تاملك هبر نم مدآ یقلتفا :وحن

 ىنعملا ال ةروصلا يف ريغتلا عم فورحلا يف نوكي نأ :ثلاثلا

 .(طارسلا «طارصلا» :وحن

 ةروصلا ال ىنعملا يف ريغتلا عم فورحلا يف نوكي نأ : عبارلا

 .(ولتت ولبت» :وحن

 .«لأتی «لتأي» :وحن ةروصلاو فورحلا يف نوکی نأ : سماخلا

 (نولتقیو نولتقیف» :وحن ریخأتلاو میدقتلا يف نوکی نأ : سداسلا

 ."”تاءارق نم امهیف ام ىلع

 .۳[اهنع فالتخالا جرخي ال ةعبسلا هجوألا هذهف

 يفاولا :يضاقلا حاتفلا دبع :عجار .سکعلاو تاملک ظفل بصنو مدآ ظفل عفرب )١(
 ھ١٤٢ ةنس فیرشلا رهزألا ةعبط ءعبسلا تاءارقلا يف ةيبطاشلا حرش يف

 .۱۳۹ص
 یناثلاو لوعفملل لوألا لعفلا ءانبب یتاسکلاو ةزمح أرق «نولتقیو نولتقیف» (۲)

 ملاس دمحم :عجار .لوعفملل يناثلاو لعافلل لوألا ءانبب نوقابلاو «لعافلل
 رهزألا ةعبط :ةیبطاشلا قیرط نم عبسلا تاءارقلا يف ةيلجلا تاداشرالا : نسیحم

 .۲ ۲۳ص .ه۱۶۱۵ ةنس فیرشلا

 .۱۷ص .هسفن قپاسلا مجرملا (۳)

۳۳۹ 



 نباو ء"یيزارلا :یمادقلا نم هحجر يآرلا اذهو
 یثدحملا نم دحاو ريغ هحجرو '!بیطلا نبا يضاقلاو ۳" ةبیتق
 .يعيطملا تیخب دمحم خیشلاو “ ”يطايمدلا يرضخلا خيشلا لاثمأ

 ىلع نأشلا اذه يف يزارلا ةغايص لصف ””يناقرزلا خيشلا نکل
 قرط يف الإ مهنيب فالتخالا مدع نم مغرلا ىلع ىمادقلا نم هريغ
 ءاًقيفوت رثكأو الیبس ىدهأ اهآرف ءادألاو ريبعتلاو ءءاصقتسالاو عبتتلا
 :هلوقب اهررق ةغايصلا هذهو

 بهاذملاو ءارآلا كلت نيب نم - هقيفوتو هللا رونب - هراتخن يذلاو]

 مالكلا :لوقي ذإ حئاوللا يف يزارلا لضفلا وبأ مامإلا هيلإ بهذ ام وه

 .فالتخالا يف فرحأ ةعبس نع جرخي ال

 )١( ۔ 4 - م يزارلا  Neءرمع نب دمحم م نيدلا رخف 5

[Vo يمالسالا مجعملا /بهذلا 

 ملاع (دمحم وبآ) ةبيتق نب هللادبع ۸۸۹ - ۸۲۸/۵۲۷۲ ۲۱۳) ةبيتق نبا (۲)

 ثيدحلا بيرغو هيناعمو نآرقلا بیرغو وحنلاو ةغللاک مولعلا عاونآ يف كراشم

 بيرغ «رابخألا نویع :اهنم «ةريثك راثآ هل ءسانلا مايأو ا هقفلاو رعشلاو
 ۳/۲ نیفلؤملا مس .اهریغو بتاکلا بدأ نقل

 يف زاجيإلا ةياهن . كفا لحتلاو للملا . ةينطابلا رارسألا فشك . راصتنالا

 ء11 نيثراعلا ةيده) ہل کا يف نیدشرتسلا ذي ةياده . زاجعالا ةياور

 نم «بيطخ «ثحاب av) ۳ ۱۸۷۲ = = ۔ ھ٥ ۳ ۱۲۸۵) يرضخلا خیشلاب

 خیراتو ءهقفلا لوصأ :هبتك نم «مالسإلا خيراتو بدألاو ةعیرشلاب ءاملعلا

 باتک لقت ىف تارضاحمو یافلخلا ةريس يف ءافولا ا يمالسالا عيرشتلا

 نآرقلا سردم ةيفونم ناقرز نم يناقرزلا ميظعلا دبع دمحم وه : يناقرزلا خيشلا )٥(
 :عجار .نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم باتک فلؤمو ةيرهزالا ةعماجلاب همولعو

 .نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم

۳۳۰ 



 «ريكذتو «عمجو « هبنئتو «دارفا نم ءامسألا فالتخا : لوألا

 .رمأو عراضمو ضام نم لاعفألا فيرصت فالتخا : يناثلا

 .بارعإلا هوجو فاالتخا : ثلاثلا

 .ةدايزلاو صقتنلاب فالتخ الا : عبارلا

 .ریخأتلاو ميدقتلاب فالتخالا : سماخلا

 .لادبالاب فالتخالا : سداسلا

 قیقرتلاو ةلامالاو حتفلاک «تاجهللا ديري تاغللا فالتخا : عباسلا

 .[كلذ وحنو ماغد لاو راهظالاو «میخفتلاو

 ةمئاقلا ةرماغلا ةرثكلا كلت لعجی نأ هيأر روتکدلل ءاش فیکف]

 مغر یلعو عاونالاو هوجولا يف فالتخا نم اهنيب ام ىلع ءاّدحاو افرح

 دوجو نع اّتشان هيف فالتخالا هجو نوكي ام ةرضاحلا تاءارقلا نم نأ

 تاغل نم وه ام اهنمو «دحاو ینعمو ةدحاو ةملك يف ةفدارتم ظافلأ

 "01 ةفل لئابق

 ال ىرخأ یوعدب هاوعد دكؤي نيح روتکدلا أطخ رهظی انه نمو
 لازآ ةعبسلا فرحألا نأ ىعدا نيح كلذو «للزلاو أطخلا ىف اهنع لقت

 :هلوق نم ناكف دحاو فرح ىلع ىقبأو فرحأ ةتس اهنم هذ نامثع

 : ۱٥٥/١ نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم :يناقرزلا ميظعلا دبع دمحم :عجار )١(

 هباتك يف ةديدع ةلثمأب ةروكذملا هجوألل يناقرزلا خيشلا لّثم دقو «فرصتب ۰

 .اهيلإ راشملا تاحفصلا ىف روكذملا

 .فرصتب ۱۷۹/۱ نافرعلا لهانم :يناقرزلا (۲)

۳۱۳۱ 



 فرح الإ قبي ملو فرح ةتس ةعبسلا فرحألا نم تیحُم اذه یلعو]

 وهو شیرق فرح وهو نامثع فحصم یف هژرقن يذلا اذه وه دحاو

 .مهضعب رصقو مهضعب دمف :هیف ءارقلا تاجهل تفلتخا يذلا فرحلا

 نأ یرت تنأف «ةفئاط تتبثأو ةفئاط تلقنو «قیرف ققرو قیرف مخفو
 فالتخا رهاظم نم رهظم يه امن| اهل انضرع يتلا تاءارقلا هذه

 تاغل يه امنإ نآرقلا اهیلع لزنأ يتلا تاءارقلا كلت نأو .تاجهللا

 .۲[ةدحاو اهنم تیقبو تس اهنم يحم

 ىلع 45 نامثع مدقي فيك ذإ .قحلا ىلع ةأرج لاو هذهو
 :مهل هلوقب اهب هباحصأ ةءارق رقأو يب هللا لوسر اهرقأ فرحأ باهذإ

 يقب ميفف ةءارقلا هجوأ نم فرحأ ةتس تيحم ولو] «؟تلرنآ اذكه»

 ةعبس ىلع نآرقلا لزن» :ِهِكَي هللا لوسر ثيدح ليوأت ىف فالخلا

 يتلا فرحالاب ةءارقلا اوعدي نأ ةباحصلا سوفن تباط فيكو «؟فرحأ

 ؟35 ہللا لوسر نم اهوعمس

 وهو ءاًعيمج ةتسلا فرحألا ءاقب ىلع اًضيأ يدام لیلد كانهو

 وه يذلا ةيمالسالا ةمالا ىلع ءادالا نیوهتو فیفختلاو ریسیتلا ءاقب

 قیرط نع دهاشن لازن ال ءالوآ نحن اهو .ةعبسلا فرحالا يف ةمكحلا

 بوعشلا ةفاك َّعِسَو دق الهس الیبس نالا ةمئاقلا ةفلتخملا تاءارقلا

 ."”[ةيبرعلا ریغو ةيبرعلا ممألا اهنم ءاوس «ةملسملا

 ات ال ال ال ال ال

 .۹۸/۵ ةلماكلا ةعومجملا : يلهاجلا بدألا يف :نيسح هط (۱)

 ١79/١. نافرعلا لهانم :يناقرزلا )٢(

 فض



 ر

 ی ات ير ںج
 یعور) ےس ےہ

 ۔ ۲۳۰۱۱٢ ت کہہ 2۲2۵

 ل

 سماخلا تحبملا

 يندملاو یکملا نم نيسح هط فقوم

 سيردتلاب هلمع ءانثأ نيسح هط روتكدلا نأ نيثحابلا ضعب لقن

 يساردلا ماعلا يف تارضاحملا ضعب هبالط ىلع ىقلأ بادآلا ةيلكب

 دقنو ينارقلا بولسألل يغالبلا سردلا ىلإ اهيف اعد م۱۹۲۸ - ۷

 زيمف نآرقلا نع ثيدحلا ىلإ قرطت مث يرشب باتك يأك بولسألا اذه
 هلقن امم ناكو !!ملسم نع هلثم ردصي ال مالكب يندملاو يكملا نيب

 :روتكدلا لوق نوثحابلا كئلوآ

 بيلاسألا فالتخا عوضوم ىلإ ةيضاملا ةرضاحملا يف انلصو]

 :ةركفلا هذه حضون مويلاو «دحاو قسن ىلع سيل هنأ انررقو ةينآرقلا

 هدقن يف قرفي ال يذلا رحلا ركفملاو دقانلا ثحابلا نأ كش ال

 نيبولسأ نآرقلا ىف نأ ظحالي ءرخآ ىبدأ باتك يأ نيبو نآرقلا نيب

 داقتعالا ىلإ انعفدي امم ةقالع الو ةلص ىناثلاب لوألا طبري ال نيضراعتم

 هلثمف «ةنيابتم تائيب ريثأتو ةفلتخم فورظل عضخ دق باتكلا اذه نأب

 دهاشن امك «ةطحنملا طاسوألا تازيم لكب زاتمي هنم يكملا مسقلا یرن

 اذإف ةرانتسالاو ةفاقثلا تارامأ هيلع حولت يبرثيلاو يندملا مسقلا يف

۳۳۳ 



 ةدحلاو ةوسقلاو فنعلاب درفنی يكملا مسقلا متدجو رظنلا متققد

 ةرکفلا عطقب كلذک زاتمیو دیدهتلاو دیعولاو بابسلاو بضغلاو

 «نيناوقلاو عیرشتلا نم ماتلا ولخلاو تایالا رصقو «یيناعملا باضتقاو

 ریدج وه ام رخآ ىلإ موجنلاو رمقلاو سمشلاب مسقلا هيف رثکی امك
 .اهطاطحناو ةکم ةئيب هبشت يتلا ةجذاسلا ةلهاجلا تائيبلاب

 ءوسلا لباقي ملاسم عيدو نيل یداه وهف يندملا مسقلا امآ

 ؛نیزرلا نکاسلا ناهربلاو ةئداهلا ةجحلاب ةموصخلا سفانیو ینسحلاب
 ایاصولاو ثیراوملاک ةيمالسالا تاعیرشتلاب درفنی مسقلا اذه نأ امك

 نم حضاو رثآ اذه نأ كش الو «تالماعملا رئاسو قالطلاو جاوزلاو

 ةفاقث برشي ىلإ نیرجاهملا تفقث يتلا ةيدوهبلا ةئيبلاو ةاروتلا راثا
 .نآرقلا بولسأ ىلع رهظ يذلا يئاجفلا رييغتلا اذه اهب دهشي ةحضاو
 . ا

 یوعدلا عم قفاوتي  روتکدلا ىلإ هتبسن تحص نإ - مالکلا اذهف
 نآرقلا نأ يهو ءاهدادرت نم اورثکآو «نوقرشتسملا اهراثآ املاط يتلا

 نم ""ثویلجرم نع لقن امك «ةينارصن وأ ةيدوهي رداصم نم ذوخأم
 بهارلا ىريحبو لفون نب ةقرو نع نآرقلا ىقلت يبنلا نأ] هئاعدا

 اًيمور اًدادح ركذ امك تلصلا يبأ نب ةيمأو ةدعاس نب سقو سادعو

 :هباتك كلذكو ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ص .مالسالا ءوض يف هركفو هتايح :يدنجلا رونأ (۱)
 ام لقن دعب يدنجلا ذاتسألا لاق ۰۱۵۵ ۰۱9۹4ص ءنیسح هط ركف ةمكاحم

 باونلا سلجمل نيرشعلاو ةعبارلا ةسلجلا رضحم نم صنلاب لوقنم :قبس
 .ها .اهدعب امو ٤٤٣۳ص ء۱۹۳۲ سرام ۲۸ يرصملا

 دروفسكا ةعماج نم جرخت ندنل يف يفوتو دلو ١140( - ۱۸۵۸) :ثويلجرم (۲)
 نم ددع هب رثأتو طسوألا قرشلا ىلع ددرت - ۱۸۸۹ ذنم اهب سيردتلاب لغتشاو

 .۷۷/۲ ىقيقعلا :نوقرشتسملا .برعلا ءابدألا

۳۳ 



 . . . هتعنص یریل فقیف فویسلا عنصی قوسلا يف هاري يبنلا ناك ۱)

 تلصلا يبأ نب ةيمآ رعش نأ معز ذإ ""راوه نامیلک لاق كلذکو

 هذه ضرعی هط روتکدلا نأ رکذلاب ریدجلا نمو !نآرقلا رداصم نم
 نم دازو اهدیآ امبر اًمالك لوقی امناو اهبذکی الو اهیفنی الف ةلوقملا

 نأ عيطتسي يذلا اذ نم] :روتکدلا لاق بولقلاو ناهذألا يف اهتیبثت

 هضعبو دوهيلا دنع هضعب افورعم ناك ينآرقلا صصقلا نم اًريثك نأ رکنی

 ريغ هفرعي نأ ريسيلا نم ناكو مهسفنأ برعلا دنع هضعبو ىراصنلا دنع

 نم ذخأ يذلا وه يبنلا نوكي ملف نارصاعتم ةيمأو يبنلا نإ مث «يبنلا

 ."””[؟يبنلا نم ذخأ يذلا وه ةيمأ نوكي الأ ؟ةيمأ

 ام لئ : ل هيبنل ىلاعت هللا لوق ىلع اًملعم (*!موابینورج لوقیو

 ىش ام الل می نا ركب الو ىف لعب ام یرٹآ او لا نم ادب ٹک
 ديعيل - ب هللا لوسر ينعي - هناول : 4© نم نت الا أتأ مو لر
 اًعبسمو اهل اًممتم نییحیسملاو دوهیلا تيطعأ يتلا میلاعتلا ةدام غوص

 .؟۳[لامکلا اهیلع

 تنک] :مالسالاب هيلع هللا نم نأ دعب "”ياكوب سيروم لوقیو

 .فرصتب .1۲ ص «نوقرشتسملاو نآرقلا :ةعمج يفطل حبار )١(

 اسنرفل لصنق ةفيظوب لمع «سیراب يف دلو (۱۹۲۷ - ۱۸۵۶) :راوه ناميلك (؟)

 نوقرشتسملا .فيلأتلاو فينصتلا ىلإ هتايح ةياهن يف فرصنا نادلبلا نم ددعب

۸۱.. 

 ۔۱۷۱ ء۱۷۰ص «نيسح هط رکف ةمكاحم :يدنجلا رونآ (۳)

 .۱۸۵ص «يف هب فيرعتلا قبس ()
 ۔۹ :ةيآلا «فاقحألا ةروس )٥(

 )٦( مالسالا ةراضح :موابینورج فاتسوج ص٠٠١.

 < تسدقملا بتکلاب متهاو بطلا سرد .رصاعم يسنرف قرشتسم :ياكوب سيروم (۷)

۳۳۵ 



 يل لیق دقو «نآرقلا فلآ يذلا وه ادمحم نأ اًباش تنك امدنع ملعتآ

 لیجنالاو ةاروتلا نم اًصصق ةطاسبب عمج دق نآرقلا فلوم نإ :اًرارم

 یتح داقتعالا اذه ىلع ةرتف تللظ دقو ءالیلق اًئيش فلتخم لکشب

 ۔'''[نیقرشتسملا ءالؤه ليلضتو فيز تفشتكاو مالسإلا تسرد

 ء٠ ۹ . ر (۲) ےس
 يهو اهتطخ نع اوناباف ىوعدلا هذهل مالسإلا ءاملع ماق دقلو

 .اهل ضرعن وأ اهدنع فقن نأ ةجاذسلا نم

 يف هوجو نم هرکد امو يندملاو يكملا نع روتکدلا ثيدح امأ

 هيف ام نابأو نافرعلا لهانم يف يناقرزلا خيشلا هبقعت دقف امهنيب زيمتلا

 ."”ءاطخأو طيلاغأ نم

 مالكلا اذه ىفن روتكدلا نأ ىلإ ريشأ نأ يضتقت ثحبلا ةنامأو

 نأ نم نوملسملا ءاملعلا هلوقي ام وه هتلق ام لك] :الئاق هيلإ بوسنملا

 ةدش اهيف تناكف « ريشينو راذنإ روس ءيش لك لبق تناك ةيكملا روسلا

 ةاروتلاو ميركلا نآرقلا :ةميظعلا هراثآ نم .نآرقلا مهفي ىتح ةيبرعلا ةغللا ملعتو -

 بتكلاو ملعلا تاباجإ .ناسنإلا لصأ اما :هلو ء۱۹۷۲ رشن ملعلاو ليجنإلاو

 ةنس ۰۱۲ ط جیلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم ةعبط ريخألا :عجار .ةسدقملا

 .(رشانلا ةمدقم نم ۵

 همجرت تسدقملا بتكلاو ملعلا تاباجإ ؟ناسنالا لصأ ام :ياكوب سيروم .د ()

 .يبرعلا ةيبرتلا بتكم هرشنو
 ٤ط .تيوكلا  ملقلا راد ۔ میظعلا أبنلا :زارد للادبع دمحم .د :رظنا (۲)

 دئاكمب ريصبتلا :يديشرلا ةنابش وبآ يدشر .د ۰۷۰ ۔ ٥٥ص ص۷

 دمحم ۰۲۰۸ - ۲۰۳ص «ت .ب «فلؤملاب ةصاخ ةعبط ءريشبتلاو قارشتسالا
 حبار ۰1۲۷ 57١/5 .نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم :يناقرزلا ميظعلا دبع

 .۵۵ ۰8۰ص «نوقرشتسملاو نآرقلا ءةعمج يفطل

 - ۲۰۹/۱ نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم :يناقرزلا میظعلا دبع دمحم :عجار (۳)
۳۹ 

۲۳۹ 



 اهیف رهظیف عیرشتلا اهیلع بلغی ةيندملا روسلا امنیب نیکرشملا ىلع
 .؟[ءودهلا

 بتک ام رخآ نم وهو - «مالسالا ةآرم» هفلؤم يف روتکدلا لعلو
 يف هبولسآ نآرقلا يف زاجعالا هوجو نم نأ ىلإ راشآ - تایمالسالا يف

 هجوأ نم اهجو ركذو ءسانلا ىلإ يدؤت نأ هللا دارآ يتلا يناعملا ءادأ

 ىلإ اهتوالت يف رطضم تنأ اذإف هروس ضعب ولتت] :هلوقب هحضو ءادألا

 ىلإ جاتحت ِناعم ءادأل لهمو ثير يف تلصف اهنأل ؛لهمتلاو ةانألا

 نيملسملا نيب راثي ناك ام فصوو الثم عيرشتلاك .ثيرلاو طسبلا

 تنأ اذإف ىرخألا هروس ضعب ولتتو «عقاوملاو بورحلا نم نيكرشملاو

 ةوقلا ىلإ جاتحت يناعم يدؤت اهنأل ؛ةعرسلا نم ءيش ىلإ رطضم
 ىرتسف ةينأتسملا روسلا وأ ةعيرسلا روسلا تأرق ءاوسو . . . . فنعلاو

 كرهبيو كرحسي ام ماظنلا قاستاو بولسألا ةعورو ظفللا لامج نم

 هب بجعم أرقت وأ عمست امل عشاخ تنأ اذإق بلک كرمأ كيلع كلميو

 راهظإ نم فلكتت ام فلكتتو دانعلا كب رثأتسي نيح یتح هنم ديزتسم

 ."”[ءابإلاو ضارعالاو رابكتسالاو رارصإلا

 ليدعتو ةيركف ةعجارم ىلع لدت ةريخألا ةرابعلا هذه لعلو

 امك رابكتسالاو دانعلا هجو ىلع اهفقو دق روتكدلا ناك ةفلاس فقاومل

 وهو ليلق لبق هيلإ ترشأ يذلا فقوملا اذهك .همالك نم حضاو وه

 هتوعد وأ «باوصلا نع ديعبلا بولسألا اذهب يندملاو يكملا نيب هزييمت
 !!ةيدقن ةسارد نآرقلا ةساردل بالطلل

 .۵ ص «ىناليك دیس دمحم قيقحت - ءاسملا ثيدح :نیسح هط )0(

 .فرصتب 1۵1 ۰۱۵۰ ص مالساالا ةارم : نیسح هط (۲)

۳۳۷ 
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 سداسلا تحبملا

 عامجإ نع روتكدلا اهيف جرحي مل ىتلا طاقنلا نم ةطقنلا هذه

 نيقرشتسملا نم قيرف هجوتل ضفارلا ركنملا فقوم فقو لب «نيملسملا

 .هتایاو هروسب ميركلا نآرقلا بيترت يف

 نيب وه امك - نآرقلا بتر دقو» :ةيضقلا هذه ىف روتكدلا لوقي

 ىلع روسلا لاوط فحصملا يف تمدقو يبنلا مايأ ذنم اًروس - انيديأ

 لوزن بيترتلا اذه يف عاري ملو ءاهراصق ىلع اهطاسوأو ءاهطاسوأ

 امنإو تايآلا لوزن خيرات الو ةنيدملا يف وأ ةكم يف تايآلاو روسلا

 .۰«۳ . .روسلا نم عضوت نأ رمأي يبنلا ناك ثيح تايآلا تعضو

 نآرقلا بيترت مهتلواحم نيقرشتسملا نم رفن ىلع روتكدلا باع

 .۱۵۵ ۰۱۵ص مالسالا ةآرم :نيسح هط (۱)

۳۳۸ 



 تناك تالواحملا كلت نأ نّیبو يخيراتلا وأ ينمزلا لوزنلا بسح ىلع

 نّیب دقول :روتکدلا لوقی .ءيش ىلإ دوت مل اهنال ؛ثبعلا نم اًبرض
 لواحو اهخیراتو روسلاو تایالا لوزن نکامآ مهدعب نمو نولوألا ةاورلا

 اوعنصی ملف ""روسلا بیترت بسح نآرقلا بتري نأ نیقرشتسملا ضعب
 بیترتلا اذه ىلع اًنايحأ ةيبنجالا تاغللا ضعب ىلإ نآرقلا مجرتو ءائیش

 ءيش ىلع لدي ال اًئبع بیترتلاو ةمجرتلا نم وحنلا اذه ناکف يخيراتلا

 ."""[فحصملا يف فورعملا بیترتلا نم نوملسملا فلآ امع یأنی امناو

 مویلا اذه فحص ترشن ثيح 1۸ء۸۷ موی يف كلذو يقوسدلا

 بيترت نأ دقتعي هنأب) اذه ىلع هط روتكدلا قلعو «هتايآو فحصملا
 1 )۳ ۹" فا رم

 روهمج يأر وهو ۰" (یداهتجا روسلا بیترت نکلو يفيقوت تایالا

 .؟ءاملعلا

 ال ال ال ال ال ال

 لصأ نع ةاروتکدلل هتلاسر تناك يذلا ةكدلون يناملالا قرشتسملا ءالوه نم )١(
 نم بیترتلا اذه ذبح نممو ۰۳۷۹/۲ نوقرشتسملا عجار «نآرقلا روس بیکرتو

 اهامس یتلاو نآرقلا یناعمل هتمجرتل هتمدقم ىف كريب كاج قرشتسملا هئالمز

 دري يمويبلا بجر دمحم روتکد :نآرقلا ةءارق ةداعإ عجار .نآرقلا ةءارق ةداعإ

 .۳۷ص ء۱۹۹۹ ةنس ربمسيد 9۸۸ ددعلا لالهلا باتک .كريب كاج ىلع

 . ۱۵۵ ص مالسالا ةآرم : نيسح هط (۲)

 .1 5ص ۰ نيسح هط عم مايأ : يقوسدلا دمحم .د (۳)

 نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم :يناقرزلا ميظعلا دبع دمحم خيشلا :عجار )٤(
۳۳/۱ 

۳۳۹ 
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 روسلا لئاوآ يف ةعطقملا فورحلا نم هفقوم

 یتلاو بادالا ةيلك بالط عم روتکدلا اهراثآ يتلا ایاضقلا نم

 دقف روسلا لئاوآ ىف ةعطقملا فورحلا ةيضق زیزعلا هللا باتکب قلعتت

 باونلا سلجم ىلإ بالطلا دحآ ةسارک دیعس دیمحلا دبع روتکدلا مدق

 يف روتکدلا اهلوانت يتلا راکفالا ضعب اهیفو م۱۹۳۲ ماع يرصملا

 يتلا .ةموهفملا ريغ ةبيرغلا فورحلا هذه ةلأسم وهو هيلإ مکهبنآ نأ

 مح .صعیهک سط نلآ ملآ :لاثمأ روسلا صعب اهب ئدتبت

 وأ «ليوهتلا وأ ةيمعتلا اهنم تدصق امیر تاملك هذهف «خلإ ...قسع

 نيب زيمتل تعضو زومر يه وأ فیخم قيمع رهظم يف نآرقلا راهظإ
 .20[برعلا دنع ةعوضوم تناك ىتلا ةفلتخملا فحاصملا

 سلجم ىف اهريغو ةيضقلا هذه ديعس ديمحلا دبع روتكدلا راثآ امل

 كلذب تمتهاو اهرسأب ةمألا يف قاطنلا ةعساو لعف دودر تراثأ باونلا

 ةعبارلا ةسلجلا رضحم نع هاقن ۱۵۹ ص ‹ نیسح هط رکف ةمكاحم : يدنجلا رونأ )۱(

 .۳ ٤ ٦ص جز سرام ۲۸ یف يرصملا باونلا سلجمل نیرشعلاو

4۹ 



 - نامشع يفطل لاس نأ كلذ نم ناکو .ةفلتخملا مالعالا لئاسو

 روتکدلا - كاذنآ دفولا بزح نع ةرداصلا قرشلا بکوک ةفيحص بودنم

 : هلوقب كلذ نع

 فورحلا مترسف مکنآ مكيلإ يدنفآ دیعس دیمحلا دبع بسن : سل

 :اهنمو تایمعم اهنآ :اهنم یارآ ةدعب نارقلا ىف روسلا لئاوآ ىف یتلا

 ؟حیحص اذه لهف ءةباحصلا فحاصمل ةزيمم لصألا يف تناك اهنأ

 ؛فورحلا هذه مهف يف نوفلتخم نوقرشتسملاو نوملسملا :ج

 ال يتلا تاهباشتملا نم اهنإ :لوقي مهضعبو يناعم اهل دجی مهضعبف

 هذه نأ وهو اًيصخش ایأر ىأر نيقرشتسملا ضعبو ءاهمهف ىلإ ليبس
 نأ نع سوردلا يف دزأ مل فحاصملا ضعبل تامالع تناك فورحلا

 ددن امك فيخسلا يأرلا اذهب تددنو «نيقرشتسملاو نيمدقتملا ءارآ تلق

 ريوزتو بذك ديمحلا دبع هلوقي امف «مهسفنأ نيقرشتسملا نم ءاملعلا هب

 ."”[مهسفنأ ةبلطلاب اودهشتست نأ مکنکمیو ءاَضيأ

 ضرع نأ ىلع دزي مل هنأ ىلع لدي روتكدلا نم مالكلا اذهو

 هذه نم اًريثك نأ قحلاو «ینعم اهل نأب لاق نم دنع ءاملعلا ءارآ ررقو

 تذخأ ءامسآ ىلع ةلاد فورح اهنإ :لاق نمک «باوصلل بناجم ءارالا

 نم ماللاو ا نم فلالا هريغو سابع نبا لوقك ءاهتيقب تفذحو اهنم
 . "اهریغو ءدیجم همسا حاتفم ميملاو «لیربج

 اهنأ ىنعم اهل نأ ىري نم دنع ريدقتلاو رظنلاب ءارألا قحأو

 : تءاج

 (20 0١ص «يناليک ديس دمحم :ميدقتو قيقحت یاسملا ثيدح :نيسح هط 1.

 ) )۲۔ ۱۵۰/۱ نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا :عجار ۱۵۳.

۲۱ 



 :هیبنت ةادأ يهف یلتی نيح نارقلل عامتسالل رظنلا تفلل ۔ 1

 يمأ و اذمحم نأ «ملعلا مامت نوملعی اوناک نیذلا نیکرشملل ةصاخو

 هذهب هقطنف نارقلا اذه هيلإ یحوی نأ لبق .بتکی ملو أرقي مل
 يعدتسي رمأ نوبتاكلاو ءارقلا الإ اهقذحي ال يتلا ةئيهلا ىلع فورحلا

 .رظنلا تفلتسيو هابتنالا

 ظافلألا هذه نإ :مهل لوقي هنأك زاجعإلا ىلإ ةراشإ اهنآ وأ - ۲

 يتلا ةطيسبلا فورحلا هذه نم تبكر دق تايالاو تارابعلاو لمجلاو

 «بيكرتلا اذه لثمب نايتإلا نع متزجع دقف كلذ عمو اعیمج اهنوفرعت
 رارقالا نم اذه دعب مكل ةحودنم الف «مكيديأ نيب ةيلوألا هتدام نأ عم

 .هللا دنع نم بيكرتلا اذه بكرملا ء«باتكلا اذه نأب

 هنأب لؤافتلاو اهتلزنم ومسو ةباتكلا لضف ىلإ ةراشإ اهنآ وأ ۳

 يف روط ىلإ روط نم مهلاقتناب اًناذيإ ةباتكلل رشبلا ةفرعم تناك امك
 الاقتنا نوكيس ةلاسرلا هذهب ءادتهالا كلذكف ءلامكلاو يقرلا جرادم

 يقرلاو ةيناسنالا ةراضحلا جرادم يف لمكأو ىلعأ ةجرد ىلإ اڈیدج

 نظ نيرسفملا لاوقآ نم ةثالثلا ءارآلا هذه ادع ام لكو ۰۰ . یعامتجالا

 كلذ يف مهضعب هيلإ بهذ ام فئارط نمو اًئيش قحلا نع ينغي ال
 فذح دعب روسلا لئاوأ يف فورحلا هذه نم بيكرتلا اذه هصالختسا

 فصو اهنإ :لوقي نأ ديري هنأك «رس هل عطاق ميكح صن» اهنم رركملا
 .۳[هل دنس الو لوقلا اذه ىلع ليلد الو ءنآرقلل

 يذلا هباشتملا نم اهنإ :نيلئاقلا يأرل روتكدلا ضرع كلذكو

 امك اهب رقنو اهب نمؤن نكلو ءاهيف ملكتي نأ بجي الو هملعب هللا درفنا

 .فرصتب ۱۱۱ ۰۱۱۰ ص «نآرقلا مولع :لامك لداع دمحأ (۱)

£ 



 نم ةعامجو ""يروثلا نایفسو *"يبعشلا رماع لوق وهو تءاج

 اهنأب نیلئاقلا نیقرشتسملا يأرل هضفر روتکدلا نابآو ۰۳ نیئدحملا

 نم رفن هضفر فیخس يأر هنأ رهظأو فحاصملا ضعبل تامالع

 اولاق نم ءاوس ءرخآلا نود اّيأر روتکدلا حجري ملو مهسفنآ نیقرشتسملا

 همالک يف روتکدلا ىلع جرح الف «هباشتملا نم هناب اولاق نم وأ ليوأتلاب

 .باوصلاب ملعاو یلعآ هللاو ريخألا

 ال ات ال ال ال ال

 يف شاع .ةقث ظفاحو ثدحمو نیعباتلا نم ةيوار «ليحارش نب رماع يبعشلا )١(
 يفوت «مورلا كلم ىلإ هلوسر هلعجو هبرقف ناورم نب كلملا دبعب لصتا ةفوكلا

 .۳۳ يمالسإلا مجعملا .(2۷۲۱/۸۱۰۳) ماع
 قورسم نب ديعس نب نايفس (م۷۷۸ - ۷۱۲/۸۱۲۱ - ۹۷) يروثلا نایفس (۲)

 بتکلا نم هل «ةرصبلاب يفوت .هیقف «ثدحم (هللادبع وبآ) يفوكلا ءيروثلا
 ۰۷۷۱/۱ نیفلوملا مجعم .ریغصلا عماجلاو ریبکلا مماجلا

 ء۸۹ نر ماكحأل عماجلا :يبطرقلا :عجار (۳)

۳:۳ 
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 نماثلا تحیملا

 لَك لوسرلا ةّيمأ ةيضقو نيسح هط

 ىّنَأ ةملكب دارملا نع روتكدلا ثيدح نآرقلاب ةقلعتملا اياضقلا نم
 .ميركلا نآرقلا يف نييمأو

 راز ىفوحلا دمحأ روتكدلا نأ] ىقوسدلا دمحم روتكدلا ركذ

 اميف امهئيب ثيدحلا لوانتو مما ىف نيسح هط روتكدلا

 مجاعملا يف ثحب هنأ يفوحلا روتكدلا ركذو نييمأو يمأ ةملك لوانت

 لهجلا وهو عئاشلا اهانعمب ةملكلا هذه اهيف دجي ملف ةميدقلا ةيوغللا

 یربطلا راشآ كلذك ناسللا ريغ ىنعملا اذهب اهدروي ملو ةباتكلاو ةءارقلاب

 .اهل هريسفت يف

 اهب دصقي نآرقلا يف (يّمأ» ةملك نأ :نيسح هط روتكدلا لوقي مث

 انعم ليس نا ىف اع ىَنِل# :ىلاعت هلوق نآو اًيرْبِع سيل نم
 دورو نع ثدحت مث .ليبس ىرخألا ممألا ىلإ نوبسني نميف انيلع سیل

 ."”[ىنعملا اذهب اهنع ثيدحلاو ميدقلا دهعلا يف ةملكلا هذه

 )١( :ةيآلا «نارمع لآ ةروس ۷۵.

 )۰۱۹ )۲ص « نيسح هط عم مايأ : ىقوسدلا دمحم .د ۷

٤ 



 معزلاف هلك قحلا سيل هنأ الا قح نم ولخی ال روتکدلا مالکو
 يف مکحت ريغ سیل اًيربع سیل نم اهب دصقی نآرقلا يف يمآ ةملک نأب

 رسفی نیح روتکدلاو ةلالد نم رثکآ هل يوغللا ظفللا نأ عم صنلا مهف

 ریسفتلا ةمئأ نم ریثکو هوجولا نم هجوب لاق امن هب هرسف امہ ظفللا
 لثم لجرف ةباتکلاو ةءارقلا لهجي يذلا هنأب يمألا اورسف ةغللاب نیفراعلا

 دنع يمالا نإ) :لوقی ۳۱۰ ةنس یفوتملا يربطلا ريرج نب دمحم

 ال هنأب هل ةبسن :يمأ يمألل ليق هنأ ىرأو «بتكي ال يذلا وه برعلا

 نم بسنف «ءاسنلا نود لاجرلا يف تناك ةباتكلا نل ءهمأ ىلإ بتكي

 امك «هیبآ نود ةباتكلاب هلهج يف همأ ىلإ لاجرلا نم طخي الو بتكي ال
 الو بتكن ال ةيمأ ةمأ انإ) :هلوق نم و يبنلا دنع انركذ
 . 7[ (تسحن

 :لوقي طيحملا رحبلا يف ۳ نایح وبأو

 يه ذإ ةمالا ىلإ وأ ةقلخلا يهو ةمالا ىلإ بسن وأ ءاهنع لقتني مل همآ

 لک يبنلا لوق (۱۳) باب (۱۹۱۳) موصلا يف يراخبلا هاور ثيدح نم ةعطق (۱)
 موص بوجو (۲) باب (۱۵/۱۰۸۰) مایصلا يف ملسمو «بسحن الو بتکن ال»

 .لالهلا ةيؤرل ناضمر

 ۲۹٦/۱. رصمب فراعملا راد رکاش دمحأو دومحم قیقحت «يربطلا ریسفت (۲)

 یطانرغلا ىسلدنألا نايح نب فسوي نب ىلع نب فسوي نب دمحم :نايح وبآ قرف

 ىلعو «تاءارقلاب اًملم ناك «(ه١٤۷ ۔ ه1۵6) نايح ىبأب ريهشلا ىنايحلا
 ملع هلو «تاحشوملاو راعشألل همظنب فرعو ةغللاب ةفرعملا نم ريبك بناج
 رحبلاب یمسملا هريسفت :هراثآ رهشأو ریسفتلاب كلذكو هلاجرو ثيدحلاب ريبك

 .۳۰۱ ۰۳۰۰/۱ نورسفملاو ريسفتلا :يبهذلا :عجار .طيحملا

۲:۵ 



 .(فراعملا فرعت نأ لبق ةجذاس

 ميمو :ةمیرکلا ةيآلا نم «نویمآ» :هلوق یبطرقلا رسف كلذكو

 .دوهیلا نم :يأ] :هلوقب ۳4ناَمأ ال بتکلا .توملمی ال نو
 ارقي الو بتكي ال نم :يأ ؛نویمآ نیقفانملاو دوهیلا نم :لیقو

 نم اهتدالو لصأ ىلع یه ىتلا ةّيَمألا ةّمألا ىلإ بوسنم «یمآ مهدحاو

 ال ةيمأ ةمأ انا» : 92 هلوق هنمو اهتءارق الو ةباتكلا ملعتت مل اهتاهمآ

 .(بسحن الو بتكن

 هلوقب بقع مث ةملكلا ىنعم يف ىرخأ ًالاوقأ يبطرقلا قاس مث

 ." ”[ملعأ هللاو رهظأ لوألا لوقلاو

 وسر َنعِِْمَأْلا ىف تعب ىلا وه :ةعمجلا ةروس ةيآل هريسفت يفو

 :هيف لوقي يدرواملل اًمالك قاس 4م

 : هجوأ ةثالث

 .ءايبنألا ةراشب هب تمدقت ام هتقفاومل :اهدحأ

 .مهتقفاوم ىلإ برقأ نوكيف .مهلاوحال هلاح ةلكاشمل : يناثلا

 .اهالت يتلا مكحلاو اهأرق يتلا

 راد «طيحملا رحبلا :یطانرغلا ىسلدنألا نايح ىبأب ريهشلا فسوي نب دمحم (۱)
 ۰۲۹۹/۱ ت .ب .۲ط ءرشنلاو ةعابطلل رکفلا

 .۷۸ :ةيآلا قرقبلا ةروس (۲)

 .۷ ۰7/۲ نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا (۳)
 )٤( :ةیالا تعمجلا ةروس ۲.

۳:5 



 االت اًدمحم فصو دق هللا باتک اذهو اًديعب بهذن انل امو] ۲۲ [هتوبن

 ةروس يف فصولا اذه ینعم رسف مث فارعالا ةروس يف يمآ هناب
eهوو” ےہ ث رم ۲  

 ۳۹ موجم رم مس صال رک لع 72 شوم مر ۳ ص

 هذهو "4 َنوطَببلا بل اَذإ ييي مط الو بنك نم وِ
 ر ۳ "اس

 ةيكملا روسلا رخآ نم اهنأل ؛ليوط تقوب فارعألا دعب تلزن ةروسلا
(Or, ے. ۳۱[الوزن. 

 ضعب هب لاق يمأ ةملكل نيسح هط روتكدلا هيضر يذلا ىنعملاو

 .نييمأ وأ يمأ ظفل اهب درو يتلا تايآلا ضعب ريسفت يف نيرسفملا

 ناب كر :هناحبس هلوق ريسفت يف بطق ديس ذاتسألا لوقي
 نيذلا مهف دوهي ةفص تاذلاب هذه) '*”4ٌقيبَس يلا ىف اع سل اولا

 نيب ةنامألاف ةددعتم سيياقم قالخألل نولعجيو لوقلا اذه نولوقي

 مهب نونعي اوناكو نييمألا مهنومسيو دوهيلا ريغ امأ يدوهيلاو يدوهيلا

 ىلع جرح الف  دوهيلا ىوس نم لك نونعی ةقيقحلا يف مهو - برعلا
 هريسفت يف قالطإلا اذه ذاتسألا حجرو '”(مهلاومأ لكأ يف يدوهيلا

 نم هنأل ؛ةباتكلاو ةءارقلاب لهاجلا ىنعمب يمألا ىلع ةعمجلا ةروس ةيآل

 اذه ميمعت بعصلا نم هنأ الا '"'ةروسلا عوضوم ىلإ برقأ هرظن ةهجو

 .۸۳/۱۸ نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا (۱)
 8۸ :ةيألا «توبكنعلا ةروس (۲)

 ةيمالسالا فراعملا ةرتادب يمآ ةملك ىلع رکاش دمحم دمحأ خیشلا بیقعت نم (۳)
۱۲ 

 )٤( :ةيآلا نارمع لآ ةروس ۷۵.

 4۱۷/۱ نآرقلا لالظ ىف : بطق دیس (۵)

 ۔٣٥۳ ٣/٦ نآرقلا لالظ ىف : بطق دیس (5)

۲:۷ 



 عمو نییمالا وأ يمالا ظفل اهب ءاج يتلا تایالا لک ریسفت يف قالطالا

 ىلع ظفللا اذه قلطی - لیجنالاو ةاروتلا ۔ سدقملا باتکلا نآب انمیلست

 ةحص ىلع الیلد دعي ال كلذ ناف ۰" نییناربعلا ريغ نم بوعشلا

 طيحت يتلا بیرلاو كوکشلل اّرظن ریسفتلا اذهب ذخألا ةيمتحو قالطالا

 .رییغتلاو فیرحتلا نع هدعبو هتمصعو هتیهلا ةيحان نم سدقملا باتکلاب

 مزجلا يف نمکی ًاطخلا نکلو لوبقم نیریسفتلا نم لكف دعبو
 .رخالا يفنو اهنم دحاوب

 :نیقرشتسملا ضعب ءارآ

 لا نارمع لآ ةروس نم ۷۵ ةيالا نأب 8۲۵: هیراب یری
 نييمأ وأ يمآ ةملك نوکت نأ لمتحملا نم لعجت لیس يلا ىف اتع

 ىلع ةلالدلل دوهيلا مه اهوعضاو ناك امبرو باتكلا لهأ اهعضو
 كانه] :لوقيف ةباتكلاو ةءارقلاب لهاجلاب يمأ ريسفت ضفريو نيينثولا

 ال يذلا اهانعم يمأ ةملك نإ :لوقن نأ بعصلا نم لعجت ةيوغل لماوع

 ةيمارآلا الو «امأ» ةيربعلا الو «ةمأ» ةيبرعلا ةملكلا الف أرقي الو بتكي

 .ةلاهجلا ةلاح يف ةمالا ىلع لدت «اتيمأ»

 وه یمألا نأب لاق يذلا 2ءههاك ظلل "7لوب» ريسفت هيراب ضفريو

 هسفن دمحم ةيمست ىلع لوب ضارتعاو :اللئاق أرقي الو بتکی ال يذلا

 ءرصم «ةفاقثلا راد «سدقملا باتکلا سوماق :نورخآو كلملا دبع سرطب .د (1)

 . ۱۱۷ص «ت.ب ۱۲ هعبط

 .هتمجرت ىلع لدتسأ مل :هیراب (۲)

 قرشتسم (م۱۹۳۲ ۔ ھ۱۸۵۰ ۔ ھ١٣۱۳ ۔ )۱۲٦١ ستنارف (لوب) لهوب (۲)

 يف بتک ؛نجاهنبوک يف يفوتو دلو يبرعلا يملعلا عمجملا ءاضعأ نم يكرمناد
 ۰۱۳۹/۵ مالعألا .يلکرزلا .ةيمالسالا فراعملا ةرئاد

۳:۸ 



 نكي مل امبر اًدمحم نأ انفرع اذإ هتمیق دقفي ينثولا ینعمب يمالا يبنلا

 انا هيلإ انرشآ امك هنأو دوهيلا دنع يمأ ةملك هيلع لدت امم ةنيب ىلع

 ۔''!اتیدج ىنعم ةملكلا هذهل لعج امیر

 دیعبلاب سیلو نیسح هط روتکدلا مالکب هبشلا بيرق هیراب مالکو
 .هب رثأتو يأرلا اذه ىلع علطا دق روتکدلا نوکی نأ

 اد ال ال ال ال ال

 .16۵ 1٤٤/٣ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد (۱)

۲۹ 
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 عساتلا تحبملا

 اهل نآرقلا دییأتو ةاروتلا يف هط روتكدلا يأر

 ةيناثلا ةعاسلا وحن يف م7 قفاوملا سيمخلا موي يف)

 دقو نيسح هط روتكدلا نيسح لماك دمحم روتكدلا راز اًرهظ ةرشع

 نم ةيوامسلا بتكلاو ميركلا نآرقلاو ءايبنألا تازجعم تناك

 لماك روتكدلاو (نیسح هط) ديمعلا اهيف ثدحت يتلا تاعوضوملا
(1) 

 نم ريثك يف اًحضاو افالتخا كانه نإ :هط روتكدلا هلاق امم ناكو

 نأ حصي الو «لقعلا اهلبقي ال ءايشأ ىلع يوتحت ةاروتلا ناو «لئاسملا

 ديمعلا راشأو «ءايبنألا ضعب ىلإ ةشحافلا ةبسنك هللا دنع نم ةلزنم نوكت

 ىلإ هتبجعأ ةأرما جوز لسرأ هنأ نم ىوري امو «دواد انديس ةصق ىلإ

 ءاج ميركلا نآرقلا نأب اهيلع بقعو اهجوزتي ىتح لتْقُيل لاتقلا ناديم

 نيسح لماك دمحم )م۹7۱ ۔ ...../ھ۱۳۸۰ ۔ ...) نيسح لماک دمحم )۱(

 ةعماج بادالا ةيلكب يرصملا بدلا ذاتسأو بدالا يف روتکد .يجنزخملا

 بدألا يف :هراثآ نم «ةرهاقلاب يفوتو تاطوطخملا ضعب رشنو ققح «ةرهاقلا

 .۵۳۰/۳ نيفلؤملا مجعم .ىطسولاو ةميدقلا روصعلا نم يحرسملا

۳۵۰ 



 .؟(كلذ ىلإ ريشي ام «ص» ةروس يف

 نم هيف ام امآ. . .لطابلا ضعبو قحلا ضعب هيف روتکدلا مالکو

 ةبسنك لقعلا اهلبقی ال ءایشآ نم اهیف امو ةاروتلا نع هثیدحف قحلا

 میرک عم ضراعتیو مهتمصع يفاني يذلا رمالا كلذ ءايبنألا ىلإ ةشحافلا

 لدتسا يتلا ةصقلا نم كلذ ىلع لدأ الو سانلا دنعو هللا دنع مهماقم

 رفس نم رشع يداحلا حاحصإلا يف اهليصافتب تءاج يتلاو روتكدلا اهب

 (۲) ی 8

 ةصقلا ىلع هبيقعت وهف روتكدلا مالك هيلع لمتشا يذلا لطابلا امأ

 نم ردصي نيح بيرغ مالك اذهو اهديؤي امب ءاج نآرقلا نأب ةروكذملا
 ءاقلإب ةفزاجملاو ثحبلا يف عرستلا نيرخآلا ىلع باع املاط لجر

 .ثيرتو نعمت نود ماكحألا

 هتبسن ام ىلع لدي ال ص ةروس يف ميركلا نآرقلا يف ذ ءاج ام نإ)

 اضرعو نامصخ هيلع لخد هنأ ىف ةحيرص ةيالاو هت دوادل ةاروتلا

 هرابتخاو هباتع ناکف مهتملا لوق عمسی نأ نود اهیف مکحف ةيضق هيلع
 (۳)( هر مت Il ےہ

 . (هتبوتو هتبانإ تناکو

 )١( 1۹ص ؛ نيسح هط عم مايأ : یقوسدلا دمحم .د .

 نع تارابعلا كلت لاثمأ نوبتكيو ةصقلا هذه سدقملا باتكلا سوماق وبتاك ديؤي (۲)

 دواد نأ عمو «ينحلا ايروأ دض ةعينشلا هتئيطخ دواد بکترا دقو) دواد هللا يبن

 يبنلا هزني ثحابلاو ۔(الجخ نيبجلا اهل یدنب ایاطخ نايحألا صضعب يف بکترا

 باتک سوماف :نورخآو كلملا دبع سرطب .د : عجار .ایاطخلا هذه نع میرکلا

 . 1۵ ص «ت .ب ةرشع ةيناثلا ةعبطلا رصم ۔ ةفاقثلا راد - سدقملا

 . 1۹ص «نیسح هط عم مایآ : یقوسدلا دمحم .د )۳

۱۱۱ 



 نم نیرسفملا ضعب رکذ امب عدخنا روتکدلا لعلو

 ص ةروس تایال هریسفت دنع ركذ يذلا يبطرقلاك تایلیئارسالا

 نبا لاق ام) "۳49 بخيل اہم ذإ نکلا وب كدتأ لعو )
 .مصتعي نأ يلتبا نإ هسفن ثدح ليت دواد نأ نم اذ سابع

 كرذح ذخف هيف ىلتبت يذلا مويلا ملعتو ىلتبتس كنإ :هل ليقف

 أرقي وه انيبف .هيلع لوخدلا نم عنمو بارحملا لخدو روبزلا ذخأف

 .هيدي نيب جردي لعجف .ریطلا نوكي ام نسحاک رئاط ءاج ذإ روبزلا
 اندف .بارحملا ةوك يف عقو ىتح جردتساف .هدیب هلوانتي نأ مهن

 املف «لستغت ةأرما ىلع فرشأف هرصبيل علطاف ءراطف هذخأيل هنم

 لاق «هبلق يف تعقوف :يدسلا لاق ءاهرعشب اهدسج تطغ هتأر

 «نانح نب ايرأ وهو هللا ليبس يف ایزاغ اهجوز ناكو :سابع نبا

 :توباتلا ةلمح يف اهجوز لعجي نأ ةازغلا ريمأ ىلإ دواد بتکف

 مهيف همدقف ءاولتقي وأ مهيلع هللا حتفي نأ اما توباتلا ةلمح ناكو

 تدلو نإ هيلع تطرتشاو .دواد اهبطخ اهتدع تضقنا املف «لتقف

 تدهشأو ءاّباتك كلذب هيلع تبتكو یدعب ةفيلخلا نوكي نأ اًمالغ
 تدلو ىتح هسفن رقتست ملف «ليئارسإ ينب نم الجر نيسمخ هيلع

 يف هللا صق ام امهنأش نم ناكو ناكلملا روستو «بشو ناميلس
 .؟۲>(هناتک

 ریسی فالتخا اهنیب یرخآ تاقایس ةصقلل یبطرقلا رکذو

 ناك امو ‹ اا دواد انديس ةمصع ىف نعطت اهلكو دحاو نومضملاو

 هذه لثم دروي نأ هردق ةلالج عم - هللا همحر  ىبطرقلا نم ىغبني

 .اهدعب امو ۲۱ :ةيآ ءص ةروس )١(

 ۰۱۵۱ - ۱8۹/۱۵ نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا (۲)

YoY 



 ةصقلا دروآ دقف هریسفت ىف ''”نزاخلا ًاطخلا اذه ىف كراش نممو
 دواد هیزنت يف لصف) :هناونع لعج الصف قاس مث ةددعتملا اهتایاورب

 هرکذ ام لك لصفلا اذه یف دنفیو (هيلإ بسنیو هب قيلي ال امع 4#
 ۳۱ ولت دواد هللا یبن ةمصع عم یفانتی امم

 اًمقوم اهلاثمأو ةصقلا هذه نم فقو دقف ريثك نبا ظفاحلا امأ

 نم ذوخأم اهرثكأ ةصق انه اه نورسفملا ركذ دق) :لاق ذإ اًئسح

 نكلو «هعابتا بجي ثيدح موصعملا نع اهيف تبثي ملو تايليئارسإلا
 ديزي ةياور نم هنأل ءهدنس حصي ال ءاثيدح انه متاح يبأ نبا یور

 هنکل ؛نیحلاصلا نم ناك ناو ديزيو هل سنآ نع ۰۳" يشاقرلا

 هذه ةوالت درجم ىلع رصتقی نأ یلوالاف ؛ةمئألا دنع ثیدحلا فیعض

 نمضت امو «قح نآرقلا ناف لجو زع هللا ىلإ اهملع دري نآو ةصقلا
CO ۰ ۴ 4 ۱ 

 . (اضيأ قح وهف

 نب رمع نب میم اربإ نب دمحم نب يلع نسحلا وبآ نيدلا ءالع وه :نزاخلا )١(
 فورعملا يعفاشلا يدادغبلا بلح لامعأ نم ةحيش ىلإ ةبسن ۔ يحيشلا ليلخ

 دادغبب 5,18 ةنس دلو .قشمدب بتك نزاخ ناك هنأل .كلذب رهتشا نزاخلاب

 يف تايليئارسإلا :يبهذلا نيسح دمحم : عجار .-ه۷ ۶۱ ةنس بلحب يفوتو

 ةعبط ةيمالسالا ثوحبلا ةلسلس ةيمالسالا ثوحبلا ممجم .ثیدحلاو ريسفتلا
 .۲ ۱۱ص ءء۷ ھ۷

 .۲۱۹ص «ثيدحلاو ريسفتلا يف تايليئارسإلا : يبهذلا نيسح ديسلا دمحم .د (۲)

 يشاقرلا لیفو «ورمع وبآ هتينك «ةرصيلا داهز نم ءصاقلا «يشاقرلا نابآ نب ديزي وه )۳(

 ةنس ةعبط يبرعلا ثارتلا راد «ریثک نبا ريسفت رصتخم : ينوباصلا يلع دمحم .د (8)

 N ۸۱۹۸۷ /ه ۷

or 



 :تايآلا يف قرشتسمل يار

 امل اّعبط نآرقلا تایآ رسفی نأ “وف يداراک قرشتسملا لواح

 امم ناکف دواد ىلإ ةئيطخلاو ثبعلا ةبسن نم سدقملا باتکلاب درو

 : هلاق

 دواد ىلع الخد نیمصخ ةيضق ىرخأ یا يف تدرو دقو

 اءاج امهنآ عقاولاو «قحلاب امهنيب مكحي نأ هنالأسي امهنأب نيرهاظتم
 (۳) و اض عيل

 هللا يبن ىلإ ةئيطخلا ةبسنب حرص دق سدقملا باتكلا ناك اذإف

 ىلإ اذه نم اًئيش بسني نأ هريغل الو قرشتسملا اذهل زوجي الف دواد

 .ميركلا نآرقلا

 ال اد ان الذ ال ال

 ةيبرعلا سرد يسنرف قرشتسم (۱۹۵۳ ۔ ۱۸۱۷) راك ءوف يداراك نورابلا )١(

 ۰۲۳۸/۱ نوقرشتسملا .سيرابب يكيلوثاكلا دهعملا يف اهسّردو

 .ص ةروس نم ۲۱ ةيآلا ىلإ ريشي (۲)

 ١5١/4. دواد :ةدام «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد (۳)

٥ 



 جا ے9 ںج
 یی ورال حت سکس

 و وحمل ۲21 ب

 ل 22

 رشاعلا ثحبملا

 زن حون هللا يبن ةأرما ةنايخ يف نیسح هط يأر

 ما یا تا : : هبف هللا ۳ يذلا در حون ۳ ةونب عوضوم ةيوفشلا

 ةاجن هلاؤسو حون هيبن ةاجانم ىلع ادر کک ري لمع یر لها ري ےہ وی ظس

 نیل اکا تا تو قلا دعو نرو یلھأ نم ینبا ا 5 : هدلو

 یقوسدلا دمحم روتكدلا ىلإ كلذ یف نيسح هط روتكدلا ثدحت
 ىلإ ليمأ تنك ينإ] :هل هلاق امم ناكف ۱۹۹۹/۱۲/4 سيمخلا موي يف

 ینم صعب بج 11 ۍواس# : يهو (۳۸) مأ ةحيحص يهآ يردآ ال ةءارف

 روتکدلا :يأ ۔ تلقف ءاهمض نم ًالدب ميملا نوكسب ملا ترم

 .11 :ةیالا دوه ةروس (۱)

 ٥٤. :ةيآلا «دوه ةروس (۲)

 - ۱ :لثم تاءارقلا بتک نم يدي نيب امیف ةءارقلا كلت ىلع لدتسأ مل (۳)
 - ۲ .نسیحم دمحمل ةيبطاشلا قیرط نم عبسلا تاءارقلا يف ةيلجلا تاداشرالا

 - ٣ «يضاقلا حاتفلا دبع خیشلل ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا يف ةرهازلا رودبلا

 .يضاقلا حاتفلا دبعل مبسلا تاءارقلا يف ةيبطاشلا حرش يف يفاولا

 )٤( :ةيالا دوه ةروس ۳

۲ ۵ ۵ 



 هط ينعي - دیمعلا باجأف ةءارقلا هذه ىلإ لیمت اذاملو :- يقوسدلا

 نم هذقنیس لبجلا نأ نم حون نبا هآر امل اًديكأت اهیف نال - نيسح
 ہللاف حوا اًیقیقح ابا نكي مل نبالا اذه نأ ىلع ؛ہنظ بسح قرغلا

 نع لاقو 4”'2يَم رم لمع ما ےک كغ نب ی مک :نآرقلا يف لوقی
 اَمُهاَساَحَه نسل اندابع نم ِنْيَدَبَع تحت اتاک# امهنأب طولو حون ةأرما

 نكي ملف اهجوز تناخ دق حون ةأرماف "اس قا نم امنع این ر

 نأ ىلإ نوبهذي نيرسفملا ضعب نإ :تلقف «حون بلص نم نبالا اذه
 اذه نأل «بسنلاو ىبرقلا ةلص قوف ةديقعلا ةلص نأ دكؤي ام اذه ىف

 ريغ اذه :ديمعلا لاقف هل ابا سيل هنأكف هيبأ ةوعدب نمؤي مل امل نبالا
۷)۳ 

 (*يرصبلا نسحلاک) نيرسفملا ضعب هآر اّيأر انه يكحي روتکدلاو

 !هنبا نكي ملو هشارف ىلع دلو هنأ حلاص ريغ لمع ینعم :لاق يذلا

 ىلع دلو ناکو هنبا هنأ بسحب وهو هادان :لوقي يذلا '*”جيرج نباو

 ۳[ هان :لاق اذهلو ؛ هیف هتناخ هتأرما تناکو هشارف

 )١( :ةیالا .دوه ةروس 45.

 )٢( :ةیالا ءمیرحتلا ةروس ۱۰.

 ۰۱۰۷ ص ءنیسح هط عم مايأ يقوسدلا دمحم .د (۳)

 يف دلو ثدحمو ملکتمو يعبات (م۷ ۲۸/۸۰6 ۲) (ه۱۱۰/۵۲۲) يرصبلا نسحلا (8)

 ةاور رابک نم ءاهب يفوتو ةرصبلا يف رقتسا مث «یرقلا يداو يف یبرتو ةنيدملا

 .۲۲6 :يمالسالا مجعملا .داهزلا ةمئألا دحأو ثیدحلا

 نب زیزعلا دبع نب كلملا دبع .(م۷۱۷ ۔ به 1۹۹/ه۱۵۰ ۔ ھ۸۰) جيرج نبا )6(

 نم «رسفم هيقف .ظفاح .ثدحم (دلاخ وأ .دیلولا وبأ) يكملا «يومألا جيرج
 .۳۱۸/۲ نيفلؤملا مجعم .هريغو ميركلا نآرقلا ريسفت :ہراثآ

 4۲/٩. نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا (5)

۲٥ 



 فلاخی هنأل ةيالا ریسفت يف ءاملعلا روهمج يأر روتکدلا لفغأو

 :هلوقل هنبا هبر حون لأس امناو :انژاملع لاقو] :يبطرقلا لاق هاوه

 هلهأ نم هدنع ناك املف لا مع بس نم  :هلوق كرتو «كلهأو»
 مم نكت الو# :هلوق كلذ ىلع لدي 4لَهَأ نم یبا دل بر :لاق

 «هنظ يف اًئمؤم هدنع ناك هنال ؛مهنم تسل نمم نكت ال :يآ 4َيِرفَكْل

 ذا ؛كلذک هدنع كلذو الا «یلهآ نم نبأ َّنِإ# :هبرل لوقی حون كي ملو

 رسُي هنبا ناکو ؛مهضعب ءاجنا يف لأسي مث رافکلا كاله لأسي نأ لاحم

 ملع نم هب درفنم وه امب اخون هللا ربخأف ؛نامیالا رهظیو رفکلا
 .بويغلا

 مالكب که ن ین ُمَئإ فل :هلوق ىلع «يبطرقلا» باجأو
 ؛فاضم فذح ىلع وهف كتيالو الو كنيد لهآ نم سيل  :روهمجلا

 ."[بسنلا مکح نم یوقآ نيدلا يف قافتالا مکح نأ ىلع لدي اذهو

 دلولا ةيبلص هیفن ىلع روتکدلا هب لدتسا يذلا ةنايخلا عوضوم امآ

 ةشحافلا ةناخ تسیلو ةديقعلا ةنايخ انه ةنايخلاب دارملا نأ هيف روثأملاف

 ."”هموق نم نیرخاسلا عم هنم رخست ةجوزلا كلت تناك ذإ

 ةأرما تناک] : - نيسح هط روتكدلا هضخبی يذلا - سابع نبا لوقي

 : هنعو «هفايضأب ربخت طول ةأرما تناکو «نونجم هنإ : سانلل لوقت حون

 امنإ "۳ يريشقلا رکذ امیف نیرسفملا عامج) اذهو .طق يبن ةأرما تغب ام

 .فرصتب ٤١ ۰4۱/۹ نآرقلا ماکحال مماجلا :يبطرقلا (۱)

 ةنس ١ط «ةيدمحملا ةعابطلا راد  ةوعدلا خيرات :يلوخلا يلع هعمج 2 )۲)

cp IAA 4۱۰۷/۱  

 «نزاوه نب میرکلا دبع مساقلا وبأ (م۱۰۸۲/ه4۵ ۔ م٦۹۸/ھ۳۷۱) يريشقلا (۳)

 > (ةیریشقلا ةلاسرلا» بحاص «سراف ىف دلو «فورعم فوصتمو يرعشآ هیقف

۳۷ 



 .۲[نیتکرشم اتناکو نيدلا يف امهتنايخ تناك

 یبا ل :حون لوقي "”ريبج نب ديعسل ليق هنأ) يبطرقلا يكحبو
 هلإ ال :لاق مث ًاليوط شا حبسف ؟هنبا ناكأ ؟هلهأ نم ناكأ لَهَا نم

 ناك معن !هنبا سیل هنإ :لوقتو هنبا هنأ و ادمحم ہللا ثدحي !هللا الإ

 يبطرقلا بقع مث .نيدلاو لمعلاو ةينلا يف اًملاخم ناك نكلو «هنبا

 ."”(هلاق نم ةلالجل هللا ءاش نإ بابلا يف حيحصلا وهو :هلوقب

 عم روهمجلا يأر كرت فيك نيسح هط روتكدلا نم بجعلاف

 !بيرغ يأر ىلإ لامو هتهاجوو هحوضو

 هنال تشهدلا نم ءىش هلاني ال روتكدلا ةيصخشب فراعلا نکل

 تفل ةيغب هلوح نم لقالقلا ةراثإو فالخلاب اًعلوم ناك روتكدلا نأ ملعي

 قلقم ءاّمئاد قلق انأ) :لاق نيح كلذب فرتعا يذلا وه ءهيلإ راظنآلا

 .*)(یلوح نم طخسلل ريثم «اّمئاد طخاس «امئاد

 هب رهج نيح حون انديس نبا ةيضق يف هيأر هدلاو هيلع ركنأ دقلو

 .«نآرقلا ريسفت ىف تاراشإلا فئاطل» :هتافلوم نمو .فوصتلا ىف ةروهشملا =

 .٤۷٦ص «يمالسالا مجعملا «بهدلا وبآ هط فرشأ

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا 187/1١4.

 نب دسأ ينب نم ثرحلا نب ةبلاو ينبل ىلوم هللادبع ابا ىنكي ريبج نب ديعس (؟)
 «ضئارفلاب ملع ىلع ناك ءرمع نباو سابع نبا نع ثيدحلا ذخأ ءةمیزخ

 .اهدعب امو ۱۱/۵ ىربكلا تاقبطلا .ةنس نيعبرأو

 نب ليعامسإ ءادفلا يبأ مامالل رظناو ؛4۲/۹ نآرقلا ماکحال عماجلا :يبطرقلا (۳)
 ۰ت.ب «توریب ءملقلا راد ء سیملا ليلخ خيشلا :ت .ءایبنالا صصق : ريثك

 ۰۸۵ ص

۲ ۵۸ 



 بیرغلاب مهئجافي نأ ةيرقلا لهأو هلهآ دّوع دق ناکو «هتايح تایلوآ يف
 روتکدلل هعم هدلاو فقوم روتکدلا یکح دقلو یارالاو لاوقألا نم

 : لاقف رکذلا فنآ مهراوح باقعآ يف يقوسدلا

 يف نیسح دمحآ خیشلا موحرملا يخأل لوقأ تنك ينأ رکذآو)

 ريغ لمع هنإ جم دع لمع مک َكللْمَأ نم ین من :ىلاعت هلوق

 املف ؛كلذ يخأل لوقآ انأو يلصي هللا همحر يدلاو ناکو ءحلاص

 نآرقلا الا شدع ام بلکلا نباای بلک اي :یل لاق هتالص نم یهتنا

 ۳ (غرافل مالکلا اذه هيف لوقت

 ای ال ال ال ال اد

 3 : ةیالا دوه ةروس )۱(

 ۰۱۰۷ ص « نيسح هط عم مایآ : يقوسدلا دمحم .د )۲(

1۹ 



 ت

 يا يروا ںج
 یی ورال ندد سکس

COMهمه وا تو  

 ل

 رشع يداحلا تحبملا

 دودخألا باحصأ يف نيسح هط روتكدلا يأر

 نييعت نيسح هط روتكدلا اهيف ثدحت يتلا ةينارقلا ایاضقلا نمو

 .(دودخألا باحصأب) دارملا

 ءاعبرألا موي يقوسدلا دمحم روتكدلا عم روتكدلا ثيداحأ يفف

 ةروس نم (ال - )٤ ىلوألا تايآلا هط روتكدلا ركذ م0007

 هذه] :لاق مث ہہ وہ شپ :هلوق ىلإ #@ ِدودنگلا با لی : جوربلا

 ديسلا اودهطضا نيذلا دوهيلاب ةصاخ اهنآ ىلع نورسفملا عمجی ةيآلا

 مه دودخألا باحصآ نأ ىرأو اذه يف مهفلاخآ انأو «حيسملا

 ثدح امك ؛لوسرلا مذ ىلع مهوهرکآو نینموملا اوبذع نیذلا نویشرقلا

 ةبغرل ةباجتسا لوسرلا مذ یتح بذعو هرکآ دقف رامع عم
 هيف فلتخا امم دودخألا باحصأ نييعت نأ قحلاو ۲۰۰۰ نیکرشملا

 :هلوق ريثك نبا ركذيف ؛نورسفملا

 ؟مه نم ةصقلا هذه لهأ يف ريسفتلا لهأ فلتخا دقو)

۳۹۰ 



 جاوز لیلحت مهکلم دارآ نيح «سراف لهآ مهنآ يلع نعف

 رکنآ نم هيف فذقف دودخآ رفح ىلإ دمعف مهژاملع هيلع عنتماف مراحملا
 .مویلا ىلإ مراحملا لیلحت مهیف رمتساو «مهنم هيلع

 يف اذودخآ اودخ ليئارسإ ينب نم سان :لاق سابع نبا نعو

 ءاسنو ًالاجر دودخألا كلذ ىلع اوماقآ مث ءاّران هيف اودقوآ مث ضرالا

 .اهیلع اوضرعف

 .۳7(كلذ ريغ لیقو ء''ہباحصأو لایناد هنأ اومعزو

 يف نارجنب اوناک مهنآ اذحاو ًالوق مهنييعت يف :يبطرقلا لاقو

 ینعملاو مهثيدح يف ةاورلا فلتخا دقو يب دمحمو یسیع نيب ةرتفلا

 اگ ہللا لوسر نأ بیهص هاور يذلا لسم ثیدح رکدو «براقتم

 (*)(تیدحلا «. . .رحاس هل ناکو مهلبق ناك نمیف كلم ناک» : لاق

 اولتبا نیدحوملا یراصنلا نم مهنإ :لیق» :بطق دیس مهنع لاقو

 دادترالاو مهتدیقع كرت ىلع مهودارآ «نیریرش ةاسق ةاغط مهل ءادعاب

 نم ماع ةئامئالث لبق هتافو تناك : لیق ليئارسإ ينب ءایبنآ نم يبن مسا لایناد )١(
 ناك لب :لوقیو هتوبن يف ككشي ءاملعلا ضعب لعج ام اذهو فو دمحم دلوم

 صنب يبن و هللا لوسر نيبو هنیب سیل میرم نبا یسیع نأل اخلاص الجر
 :لیقو «ةنس ةئامعبرآ امهنیب تناك یتلا ةرتفلاو يراخبلا یف يذلا ثیدحلا

 رتست حتف ءانثأ هنامثج ىلع رثع يرعشألا یسوم ابآ نأ تایاورلا يكحت ةئامتس
 : ریثک نبا : عجار .هب سانلا نتتفي ال یتح هربق ىفخأو هنفد هنأو رمع ةفالخ يف

 لابناد :ةدام تا فراعملا ةرئاد ؛اهدعب امو ۲۷٩ص ءایبنالا صصق

 ۔۶/۹

 ٦۲۳/۳. «ریثک نبا ریسفت رصتخم :ينوباصلا (۲)

 دودخألا باحصأ ةصق باب (۱۷)و قتاقرلاو دهزلا باتک (۵۳) يف ملسم هاور (۳)
 .بیهص نع (۳۰۰۵/۷۳) ثیدحلا مالغلاو بهارلاو رحاسلاو

 .۲ ۷/۱٩ نآرقلا ماكحأل عماجلا : يبطرقلا )£(

۱ 



 ‹ضرألا يف اقش مهل ةاغطلا قشف مهتدیقعب اوعنمتو اوبأف .مهنید نع

 ."7(اًقرح اوتامف نینموملا ةعامج هيف اوبکو ءرانلا هيف اودقوأو

 نأ جرح الف دودخألا باحصأ نييعت يف لاوقألا تددعت اذإو

 يذلا يأرلاو ءہادع ام ىلع هحجريو ءارالا نم يأر ىلإ دحاو ليمي

 اميف - هلبق دحأ هب لقي مل ديدج يأر شيرق رافك مهنآ هط روتكدلا هآر

 اوفقو شیرق رافك نأو ةصاخ .دیعبب سیل هتدج ىلع هنكلو  ملعأ

 .روهمجلا هاكح يذلا يأرلا يف ىراصنلا عم دوهيلا عينصل اهباشم اًمقوم

 هب حرصيو يأرلا اذه لوقي نأ روتکدلا فقوم يف بيجعلا نکل
 يذ يدوهيلا كلملا ربخ (ةریسلا شماه ىلع) هباتك يف صق يذلا وهو

 يف لوخدلا نيب مهل هرييختو نارجن ىراصن نم هفقومو “ساون

 ىكح ؛نارینلا اهيف مرضأو اهقش يتلا ديداخألا يف لتقلا وأ ةيدوهيلا

 ."”ريشبلا ةملكب روتكدلا هنونع يذلا لصفلا ةياهن يف كلذ روتكدلا

 :عوضوملا يف قرشتسمل يأر

 يف دودخألا باحصأ ةدام بتك يذلا ** كنسنف قرشتسملا لوقي

 )١( نآرقلا لالظ یف :بطق ديس ٦/۳۸۷۱.

 ص «مالس لا ةراضح : موابینورج فاتسوج : عجار .انساق اداهطضا یراصنلا ٩۲.۰

 - ۱۰۳/۱ ثلاثلا دلجملا ةلماکلا ةعومجملا .ةريسلا شماه ىلع :نیسح هط (۳)
 ء٥۵

 قرشلا نايدأ يف صصخت (م۱۹۳۹ ۔ ھ۱۸۸۲) يدنلوه قرشتسم .ج كنسنف )٤(
 ةرئاد ريرحت يف كراشو «ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا عضو يف مهاس

 نوقرشتسملا .۱۹۳۸ ةنس رصم اهنمو ةيبرعلا لودلا نم ديدعلا راز ءفراعملا
۳۹/۳۲ 

۲۰۲ 



 باحصآ ىلع مهمالک يف نوملسملا نوخروملا يوري) فراعملا ةرثاد

 عم حماستم ريغ ةيدوهيلل اًبصعتم ناك نميلا كلم ساون اذ نأ دودخالا

 لتفلا اوراتخاف لتقلاو كلذ نيب مهريخو ةيدوهيلا ىلإ مهاعدف « یراصنلا

 اهلمکیو اهضعب ديؤي ام ةصقلا هذهلو هيف مهقرحأو ءدودخألا مهل دخف

 . .ةينارصنلا رداصملا يف

 باحصآ نا : ضعبلا لوقیف ةصقلا هذهل یرخآ تاریسفت كانهو

 ۷۵۵ ''رجیج يارلا اذه ناحجر یریو هباحصأو لایناد مه دودخألا

hat Mohammedةياور يف يبلعثلا لوقیو ۰۱۹۲ ص تنوع هباتک يف  

 يف سويخاطنأو «نميلا يف ساون وذ :ةثالث دودخألا باحصأ نإ :هل

 ."”(سراف يف رصنتخبو ءماشلا

 ال ال ال اذ ال ال

 .۲۳۹/۲ دودخألا باحصأ :ةدام «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد (؟)

۲۳ 
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 لوألا تحبملا

 ةيوبنلا ةريسلاو نيسح هط

 فورعملا ینعملاب یو يبنلا ةريسل نيسح هط روتکدلا خرؤي مل

 هتدالو نيح نم يبنلا ةريس ةباتك وهو «ءاوسلا ىلع ةماعلاو ءاملعلا دنع

 ةريسلا شماه ىلع ىقبي نأ دارأ امنإو ةه هتافو ىتح ليلقب اهلبق وأ

 .هتاذل ةريسلا رمأ نم اًئيش صقي نأ دري ملو

 :ةريسلا شماه ىلع هياتك يف هط روتكدلا جهنم

 ىلع» :هامس ءازجأ ةثالث نم اًباتك ةيوبنلا ةريسلل روتكدلا درفأ

 اهرشن تالاقم ةئيه ىلع هأدب امنإو ةدحاو ةعفد هبتكي مل «ةریسلا شماه

 ىفو هرم لول ءء۳ هنس ىف لوألا ءزجلا جرخأو ةلاسرلا ةلجم ىف

 ماعلا يف ردص دقف ثلاثلا ءزجلا امأ يناثلا ءزجلا جرخأ م١٤۱۹ ماع

 . م۳٤۱۹ ةنس يلاتلا

 ةباتك يف هجهنم اهيف حرش ةمدقمب هباتك روتكدلا ردص دقلو

 ةيرصملا ةئيهلا يديلقتلا عمتجملا لاوزو نیسح هط :فرش زيزعلا دبع .د )١(

 ۱ ٩۰ص ءء۷ باتکلل

۳۷ 



 مل هنال ؛نیخرژملا الو ءاملعلا هباتکب دصقی مل هنأ اهيف نابأو «ةريسلا

 اًصوصن یحوتسا بیدآ وه امناو خیراتلا هب دصقی ملو ملعلا ىلإ دري

 اهنآو «ناكمو نامز لک ىف ءابدالا اهیحوتسی امك ةيخيرات وأ ةيبدأ

 . ةفيرشلا ةيوبنلا ةريسلا أرقي وهو هروعشل ةقداص ةيعيبط ةروص

 بابشلا ىلإ ببحی نآ) : لوقی امك اهتباتک نم روتکدلا فدهو

 سامتلاو ةماع میدقلا يبرعلا بدالا بتکو ةصاخ ةريسلا بتک ةءارق

 ."”(ةبصخلا اهفحص يف ينفلا عاتملا

 هراکفآ اهب غاصو هباتک اهیف روتکدلا جرخآ يتلا ةروصلا نع امآ

 ام ثیداحالا عارتخاو رابخألا ةياور يف ةيرحلا نم اهتحنمو صصقلا يف

 وآ « يبنلا صخشب رابخألاو ثيداحألا لصتت نيح الإ اّسأب هب دجآ مل

 تعس الو ةيرح كلذ يف يسفنل حبآ مل يناف ‹ نيدلا ءاحنأ نم وحنب

 «ثيدحلاو ةريسلا باحصأ نم نومدقتملا همزتلا ام تمزتلا امنإو

 .۳[نیدلا ءاملعو ءةياورلا لاجرو

 رثكأ يف هنلعأ املاط يذلاو «ماعلا ههاجتا روتكدلا فلاخ دقلو

 ْفّلَوُملا اذه ىف هب ذإف هیلع ليوعتلاو لقعلاب هناتتفا وهو فقوم نم
 الگ يبنلا ةايح نع هباتک هنمضیف عرتخملا صصقلاو ريطاسألا ىلإ دمعي

 نيذلا (سانلا ةماع مهو) جذسلا ىدل فطاوعلا ءاضرإ ديري هنأ ىوعدب

 حيمتسي وهف اذلو مهرعاشم ريثيو مهرطاوخ يضري ام ىلإ نونئمطی

 )١( ددعلا أرقا ةلسلس «فراعملا راد «نيسح هط ىركذ :يواملقلا ريهس .د ۳۸۸

 ةنس ٤۶ء ۰۱۰۷

 باتكلل ةيملاعلا ةكرشلا ةلماكلا ةعومجملا «ةريسلا شماه ىلع :نيسح هط (۳) (۲)

 ٣ ۲۱ ء٥۵ ةنس

A 



 هنیب لیلعتو ليوأت هدنع كلذلف ؛نورکنی امب مهبطاخ اذإ اًرذع ءالقعلا

 نوئدحم مهنال باتکلا اذهب نوقیضیس اًموق نأ ملعآ انآو] :هلوقب

 كلذل مهو هيلإ الا نونتمطی الو «هب الإ نوقثی الو لقعلا نوربکی

 الو لقعلا اهغيسي ال يتلا ثيداحألاو رابخألا نم ریثکب نوقیضی

 بعشلا فلک نوري نيح یوکشلا يف نوخلیو نوکشی مهو ءاهاضري

 اهل عامتسالاو اهتءارق ىلع هصرحو ءاهبلط يف هلجو «رابخالا هذهب

 ثیداحألاو رابخألا هذه نع بعشلا فرص يف نودهاجی مهو

 اذهب نوقيضيس ءالؤه «لوقعلل دسفملا رطخلا اهناطلس نم هذاقنتساو

 رابخألا هذه نم ةفئاط هيف نوؤرقيس مهنأل ءيشلا ضعب باتكلا

 ؛سانلا سوفن يف اهوحمو اهبرحل مهسفنآ اوبصن يتلا ثيداحألاو

 تاکلم سانلل نأو ءيش لک سیل لقعلا نأ ءالؤه ملعی نأ بحاو

 رابخلا هذه نآو .لقعلا نم اضرلاو ءاذغلا ىلإ ةجاح لقأ تسيل یرخآ

 مقتست ملو «قطنملا اهضري ملو لقعلا اهیلا نئمطي مل اذإ ثیداحالاو

 مهفطاوعو مهروعشو سانلا بولق يف ناف .يملعلا ریکفتلا بیلاسآ اهل

 اهئانعو ةايحلا دهج نم اهيلإ مهتحارتساو ةجاذسلا ىلإ ليم مهلایخو

 اوسمتلي نأ ىلإ مهعفديو اهیف مهبغريو رابخالا هذه مهيلإ ببحي ام

 نم نيب ميظع قرفو «ةايحلا مهيلع قشت نيح سفنلا ىلع هيفرتلا اهدنع

 ميقتستو ملعلا اهرقي قئاقح اهنأ ىلع لقعلا ىلإ رابخألا هذهب ثدحتي

 ةريثم اهنآ ىلع روعشلاو بلقلا ىلإ اهمدقي نمو «ثحبلا جهانم اهل
 تقولا قافنإ ىلع ةنيعم «رشلا ثعاوب نع ةفراص ءریخلا فطاوعل

 ."7[شيعلا فيلاكتو ةايحلا لامتحاو

 هترظن ىلع لدي دا ناکمب ةروطخلا نم روتک دلا نم مالکلا اذهو

 .۱۲ ۰۱۱/۱ ةلماکلا ةعومجملا :ةريسلا شماه ىلع :نیسح هط .د (۱)

۲۹ 



 هذه نأو رعاشملاو فطاوعلل ردخم هرظن ةهجو نم هنآو نیدلل

 هابأت امم - ةينيدلا صوصنلا نم اهریغو ةريسلا صوصن - صوصنلا

 تاجاح يضري نيدلا نإ :لوقی هب ينأكو هل عوضخلا ضفرتو لوقعلا

 يتلا ءايشألا نم تالایخلاو ریطاسألا هماوق نال سانلا نم جذسلا

 .سانلا عقاو يف اهقيبطت لیحتسی

 : هتاباتكبو روتکدلاب نینوتفملا باتکلا دحآ لوقی

 ریطاسألا نم ةعئار اًروص ةيبرعلا ءارق ىلإ مدقي نأ روتکدلا َبَحَأ
 انل ناکف «ةينانويلا ریطاسالا نع اهرثآو اهتعور يف لقت ال يتلا ةيبرعلا

 لب میدقلا انخیرات نم ةقرشم تاحفص وهو «ةریسلا شماه یلع» هباتک
 اهالجف ةريسلا بتک نوطب ىف ةنوفدم تناك ةيوق ةعئار ةروص وه

 .[لیمجلا يروطسألا بدألا نم تايآ يه اذإو ءذاخألا هبولسأب

 هيلع هركنأ ديدس ريغ هاجتا ريطاسألاب هباتك روتكدلا نيمضتو

 مهيدل ام زعأ يف مهتقث عزعزيو ءارقلا ككشي هنأل «نوفقثملاو ءاملعلا

 يلمعلا عقاولا لثمت يتلا مهيبن ةريس يهو .هیبن ةَّنسو هللا باتك دعب

 .ةّنَسلاو باتکلا مهفل

 ماع رداصلا «برغلاو مالسإلا) باتک ىف نيسح هط روتکدلا لوقي

 ةباثمب اناك نييسنرف نيباتك نأب فرتعن نأ متحتيو] :سيراب يف ۲

 " تيمول ليجل نيباتكلا دحأ «نیفلتخم نيدقوم اتلعشآ نيتللا نيترارشلا

 ا ۰۸۲ ص ۰ نيسح هط عم : يلايكلا يماس )۱(

 .هتمجرت ىلع لدتسآ مل رتیمول )۲(

۳۷۰ 



 لیمال (دمحيم ةايح» : یناثلاو «ةميدقلا بتكلا شماه ىلع : هناونعو

 .)مجنمرد

 يف تعضو اًريثك هب تفغش نأ دعب ينإف ریتمول ليج باتک امآ

 :ةيتآلا ةلئسألا ىسفن

 يف مالسإلا خيرات يف ةيلوطبلا ةرتفلا رثآم ةباتك ةداعإ نكمي له

 هذه ءايحإل ةيبرعلا ةغللا حلصت لهو ؟كلذ رذعتي مأ ديدج بولسأ

 ؟ ثآملا

 ىتلا ةرتفلاب ةلصتملا (ريطاسألا ضعب) صقأ نأ تلواح دقل

 هذه ترشنو هتلوفطو هدلوم صصق مث هو يبنلا روهظ تقبس

 .(ةريسلا

 رهوج ىلع هيف تدمتعا ...ةليخملا لمع نم باتكلا اذهو

 «ثادحألا حرشأ نأ يف ةريبك ةيرح يسفن تيطعأ مث «ريطاسألا ضعب

 عم «ةثيدحلا لوقعلا ىلإ برق نع ثدحتي يذلا راطالا عرتخأو

 .ميدقلا عباطلاب ظافتحالا

 نم ةليوط تاونس دعب نيسح هط روتكدلا هنع فشك ام اذه

 یف نيقرشتسملا ىلإ ثدحتي ناك نيح «ةريسلا شماه ىلع» هباتك روهظ

 ."”[مالسإلاو ةيحيسملا نيب راوحلل رمتؤم لوأ

 ىلع عضُو ةريسلا شماه ىلع نأ نونک هللادبع ذاتسالا حرصيو

 ةايح اهرهشأ تايمالسإلا يف ةريثك تافلؤم هل - يسنرف قرشتسم :مجنمرد ليمأ )١(
 EAN نوقرشتسملا : عجار .رئازجلا ةبتكم ريدم لغش دمحم

 .184 ۰۱۸۳ ص ءنیسح هط ركف ةمکاحم  يدنجلا رونأ (۲)

۳۷۱ 



 تحت دروفسکآ ةعماجب ذاتسالا «میشروآ دیرفلآ» هبتک يبرغ باتک طمن

 ."حیسملا ةريس شماه ىلع :ناونع

 ةحضاو ةلالد لدت هط روتکدلا ةلاقم دعب نونک ذاتسالا ةلاقمو

 .لَك لوسرلا ةايحل هلوانت يف نیقرشتسملا رثآ یفتقا روتکدلا نأ ىلع

 :ةریسلا شماه ىلع باتکل هجوملا دقنلا

 ةدعب هتءارق نم جرخي نأ باتکلا اذهل فصنم یراق لك عيطتسي

 .ءاملعلا نم ریثک دنع عامجإ لحم يه لب كشلا لبقت ال ماکحآ

 ققحي مل يب لوسرلا ةايحل هب خرؤی يذلا باتکلا اذه نأ :اهلوآ

 تايصخشلا لالخ نم الإ هفرعن وأ هسملن دکن مل اننإ لب «يبنلا

 !ةيوناثلا

 كلذل ریوصتلا نيأو ؟اهداعبأب ئ يبنلا ةيصخش روصي مل اذاملف

 .''![؟ةصاخلا هتايح ملاعم نيأو ؟ةيداعملا ىوقلا هجو يف لطبلا دومصلا

 ينانويلا خيراتلاب ةريبك ةيانع ينع هنأ امك ءةیدوھیلا نيبو اهنيب عارصلاو

 اًديدش اطلخ لئاسملا نيب طلخ هنأ الإ هنم مهفي ال وحن ىلع ينامورلاو

 نايدألا نيبو مالسإلا نيب هباشتلا نم اهجو دجوي نأ هئارو نم دارأ

 لاطأو لاطأ دق وه امنيبف مامتهالا عيزوت يف ةلادعلا مدع] :اهثلا

 .۱۸۳ص ءنيسح هط ركف ةمکاحم - يدنجلا رونأ (۱)

 .فرصتب ۱۱۲ ص «ةيتاذلا ةمجرتلاو ةريسلا نيب نيسح هط :نارهم ةديشر ةروتكد (٢"

۳۷۲ 



 مغرب ىرخأ ءازجأ يف زاجیالا لك زجوآ دق هارن ءازجألا ضعب يف

 .۲[اهتیمهآ

 تیردنکسالا بهار نع ثیدحلل ةحفص نیرشعلا ةبارق درفی الثمف

 هتایح نم ةريبك ةلحرم لزتخی ييبنلا ةايح نع ثیدحلاو ةريسلا میمص

 ةراشالاب يفتكيف ةدحاولا ديلا عباصآ زواجت ال امبر تاحفص ضعب يف

 ةورغل هؤيهت ىتح ةوعدلاب انا يبنلا رهج نم ةيادب ةفطاخلا ةعيرسلا

 ثدحأ يذلا رمألا اًعیرس اًرورم كلذ دعب ثادحألاب هرورم مث «ردب

 يخبني ال اميف بنطأ يذلا هفلوم يف نزاوتلا يف للخلا نم اعون

 .هيف باهسالا قحتسي اميف زجوأو هيف بانطالا

 هفلؤم ىف اًريبك اًمامتها نيطايشلل هط روتكدلا ىطعأ :اهعبار

 لاطبألا تامس مهحنمو) مهتايصخش دسجو مهنع ثيدحلا يف عسوتو

 ۔'''(ہتایرجمو نوكلا رومأ يف اژراب اًرود نودؤي نيذلا

 ةيصخش ىف هيب دمحمل ةئوانملا ىوقلا لک زكر دق هنأ] :اهسماخ

 نم الإ دمحمل ةضراعم كانه نكي ملأ ؛!لهج يبأ ةيصخش يه ةدحاو

 رهو ةضراعملا ةروص نم فعضیل اذه نإ ؟ماشه نب ورمع بناج

 ؛مهعیمج هيلع رمآتي ملأ رمالا یداب يف اهرساب ةمأ هضراعت ملأ
 ام دعب لئاقلا وه سيلأ ؟ناعيو ساقي ملأ ؟مهءاينغأو مهتداس ةصاخ

 مل نإ ....يتوق فعض وكشأ كيلإ مهّللا» ةمواقملا فنع نم ىأر

 .۱۱۳ص ءقباسلا ردصملا (۱)

YY 



 ةدحاو ةوادع لجأ نم اذه لكأ '''؟(یلابأ الف ىلع بضغ كب نكي

 .[هیرکلا هناطیشو لهج ىبأ ةوادع يه

 نیسح هط اهصصخ يتلا تاحفصلا ةردن نم مغرلاب :اهسداس

 ةوشحم تاحفصلا هذه تءاج دقف «هتریسو هک لوسرلا نع ثیدحلل

 .؟)تاضقانتلاو تاطلاغملاب

 !شحج تنب بنیز ةديسلاب يب يبنلا جاوز نم ناك امو ينبتلا ةداعل

 مالسالا ءاغلا نع روتکدلا ثدحت نيح كلذ ىلع لاثم زربآ لعلو
 ٤"

 نیقرشتسملا نم هتذتاسآ اهلوانت امک ةصقلا روتکدلا لوانت دقل

 :ةصقلا يكحي وهو روتکدلا لوقي

(۱) 

(۳ 

0 

 .. . .ىتوق فعض كيلإ وكشأ ىنإ ملل : ثيدح

 ىلإ يب يبنلا جورخ باب (۹۸۰۱) مقرب دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هدروآ -

 .لئابقلا ىلع هسفن ضرعو فتاطلا
 تقث سلدم وهو قاحسإ نبا هیفو يناربطلا هاور :هلوقب هيلع یمئیهلا قلعو -
 ۱ .تاقث هلاجر ةيقبو
 قیقحت ىف دئارلا ةيغب :یمثیهلا ركب ىبأ نب ىلع نيدلا رون ظفاحلا : رظنا ۔

 ۱ ۱ ٠ .دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم
 م۱۹۹4/ه۱4۱6 ةنس ط توريب ءركفلا راد ءشیوردلا دمحم ہللادبع :قيقحت

A 

 .۱۱4ص قیتاذلا ةمجرتلاو ةريسلا نيب نيسح هط :نارهم ةديشر .د
 روزلا :يداهلا دبع .د ؛۱۸۷ص «نيسح هط ركف ةمكاحم :يدنجلا رونآ

 .۸۸ص ءناخیشلا يف نیسح هط هبتک امیف ناتهبلاو
 ةنبا «نينمؤملا تاهمآ نم (ع14۱ - ه۲۰/۵۵۸۹/ه.ق۳۲) : شحج تنب بنیز

 ةالصلا هیلع) هجاوز دعبو ةثراح نب دیز اهقلط نأ دعب اهجوزت قو يبنلا ةمع
 مجعملا .ةنيدملا ىلإ نیلوألا نیرجاهملا نم تناك ةملس مأ نم (مالسلاو
 .۳۰۲ص یمالسالا

۳۷ 



 ىلإ سانلا دري نآو .اذه ينبتلا ماظن ىغلُي نأ ديري هللا نكلو]

 ءهيبت كلذ يف نحتمي وه اذإو مهئابال ءانبألا اوعذی نأو «مهباسنأ

 .اًعيمج نيقداصلا نينمؤملا كلذ يف نحتميو ءاذيز كلذ يف نحتميو

 ديز بلق يف يقليو ديز جوز بنيز بح يبنلا بلق يف يقلي

 .اهنم روفنلاو بنیز نع فارصنالا

 عانتمالا دشأ ةعنتمم «بارطضالا دشآ ةبرطضم دمحم سفن هذهو

 اذإو اًراروزا هنع روزتو ءاًضفر بحلا اذه ضفرت «موجولا دشآ ةمجاو

 ام سانلا فّرعیو «يفخت ام يدبي هللا نكلو اهسفن ىلع ىتح هركنت يه

 .هرذحيو هرجزيو هاهني يبنلاو هتأرما قلطي نأ ديري ديز اذإو .هرکنت
 يف أطخلا هجوف '''[هتمکح متمو هتدارإ ضممو هرمأ غلاب هللا نكلو

 .هسفن يف يبنلا هرمضأ ام رسف هنأ روتكدلا مالك

 لا ام تكييف ىف یخ پہ :هلوقب هلاح هللا یکح نيح

 . 4 ہیر

 !هبلق يف عقو بحلا هنأب هرسف

5 8 ۱ ۳ 

 عر

 هلا ام کلی ىف ینْو» :ةميركلا ةيالا ىنعم اورسف هللا باتكب

 جوز هل نوکتس بنیز نأ نم و هیبنل هللا مالعا نم ناك امہ هی

 )١( ةلماکلا ةعومجملا - ةريسلا شماه ىلع نیسح هط 5۵۰/۳.

 .۳۷ :ةيآلا «بازحألا ةروس (۲)

 يفوصلا يدادفبلا ميهاربإ نب دمحم نب يلع نيدلا ءالع ةمالعلا :عجار (۳)

 هللادبع وبآ ۰۸/۳ لیزنتلا یناعم یف لیوأتلا بابل .نزاخلاب فورعملا

 :نایحلا یطانرغلا ىسلدنألا نابح نب فسوی نب ىلع نب فسوی نب دمحم
 ۱ ۱ ۲۳٣/۷. طيحملا رحبلا یمسملا ريبكلا ريسفتلا

۳۷۵ 



 هللا نل «ةوالتلل قباطم وهو ءايبنألا لاحب قیلالاو ىلوألا وه اذهو]

 ريغ (یلاعتو هناحبس) رهظب ملو هافخآ ام رهظیو يدبي هنأ ملعآ یلاعت

 هرمضآ يذلا ناك ولف اهکتمَور# :یلاعت لاقف هنم اهجیوزت

 زوجي ال هنأل ؛كلذ رهظي ناكل اهقالط ةدارا وأ اهتبحم هلي ہللا لوسر

 .'''[ہرھظب الو هّنكُي مث هرهظُي هنأ ربخي نأ

 نو «مهليوأتب لوقيو مهيأر ىريف نيقرشتسملا رياسي روتكدلا نکل
 .ًالاقم دصقأو اًئيدح فعأ روتكدلا ناك

 :بنیز ةديسلا نم لب يبنلا جاوز يف نيقرشتسملا لاوقأ

 ةرجهلا نم عبارلا ماعلا يفو :ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يف ءاج

 اهبحأو اهب بجعأف «هتيب ىلإ ديز هاعدتسا دق ناكو بنيز يبنلا ىأر

 ."”[يبنلا اهنم جوزتيل ديز اهقلطو

 بنيز تناك املو] :"”جنفرأ نطنشاو يكيرمألا قرشتسملا لوقيو

 راظنأ تعقوو ءاههجو ىلع رامخلا عضت ال تناك دقف «تيبلا يف

 املو ءاهلامجب هباجعإ تامالع هيلع ادبو «نتافلا اهلامج ىلع دمحم

 لامجب دمحم باجعاب ديز ملعو .ةصقلا هيلع بنیز تصق ديز داع

 .[. . .بنیز قالط يف هتبغر هيلع ضرعي دمحم ىلإ عرهف بنيز

 )١( ليزنتلا ىناعم ىف ليوأتلا بابل :نزاخلا 1۰۹/۳.
 ۰۲۸/۱۱ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد (۲)
 ةمتاخب ةليذم يبرعلا يبنلا ةريس :هراثآ نم - يكيرمآ قرشتسم ۔ جنفرآ نطنشاو (۳)

 19۰ وحن یف ةينابسإ ةطانرغ حتف هلو ۰۱۸4۹ ةينيدلا اهرداصمو مالسالا دعاوقل

 .۱۳۱/۳ نوقرشتسملا : یقیقعلا ۱۸۵۹ ةحفص
 )٤( ؛يلطوبرخلا ينسح يلع .د قیلعتو ةمجرت دمحم ةايح :جنفرأ نطنشاو ط٢

 ء۸ ء۱۷۷ص .ةرهاقلا ءفراعملا راد تت نودب

۲۷۲ 



 نب ديز تيب موی تاذ دمحم لخدو] : ۲ مجنمرد ليمإ لوقیو

 مویلا كلذ يف دیز ناکو .. .ريضنلا ينب ةوزغ نم غارفلا دعب ةثراح

 شحج تنب بنیز دیز ةجوز هاجت هسفن دمحم دجوف «هتیب نع اًبئاغ
 هبشو «ةرفاس ذئنآ هذه بنیز تناکو .اهموق تایتف لمجآ تناك یتلا

 ضغلا رفاسلا لامجلا اذه رثأف ءاهتيب ةرادإو اهتنیز ىلع ةلماعو «ةيراع
 بنیز تصق ....بولقلا بلقم ناحبس :لاقف يبنلا سفن يف ضايفلا
 ."7[. . .اًريثك كبتراف ديز اهجوز ىلع تأر ام

 مهضعب يكاحي مهلكف اذه يف مهلاوقأ نم رثكأ نأ ديرأ الو

 .۳)هنم هللا ههزن ام هيلع اورتفيلو

 اهيف روتكدلا فلاخ يتلاو ةيوبنلا ةريسلاب ةقلعتملا ایاضقلا نمو

 ل5 يبنلا جارعم نم هفقوم نيملسملا عامجإ

 يو يبنلا جارعم نيسح هط راكنإ

 وبأ دومحم خيشلا راز م١۱۹۱۸/۱۲/۱ تبسلا موي ءاسم يفو)

 .۲۷۱ص .«هتمجرت قبس (۱)
 دیسلا دمحم رصان نع القن ۳۰۲ ۰۳۰۰ص «دمحم ةايح :مجنمرد ليمإ (۷)

 يضاملا نیب نیقرشتسملا دنع ثحبلا نیزاومو قارشتسالا عفاود : ليعامسإ

 بهاذملاو نایدالا مسق - ةيمالسالا ةوعدلا ةيلك - ریتسجام ةلاسر - رضاحلاو

 .۲۷۲ ص «ةرصاعملا

 نأل ؛لیصفتلا نم ءيشب بنیز ةديسلا نم يبنلا جاوز ةصقل ضرعتلا درآ مل (۳)
 نم هدعب سيل امب اهیف اولاقو اذه ىلع ترفاوت دق ةقباسلا تاساردلا نم اًريثك
 ةلاسر عجار «نآشلا اذه يف نیقرشتسملا تارتاهم ىلع درلا يف كلذکو «ديدج

 ةيلكب دعاسملا سردملا «ديسلا دمحم رصان ثحابلل [....عفاود] ریتسجاملا
 .۲ ۷۹ ۰۲۷۰ ص .قوعدلا

۲۷۷ 



 فیرشلا يوبنلا ثیدحلا لوح هعم ثدحتو نیسح هط روتکدلا *۳ةیر

 ةَنسلا ىلع ءاوضآ» :ةير وبآ خیشلا باتک لوح رهزالا هراثآ امو

 یعسی هنأب خیشلا اومهتاو «ةديدش ةلمح هيلع اولمح دقف «ةیدمحملا

 جارعملا ةصق نأ دقتعآ :دیمعلا لاق انهو «ةيوبنلا ةّئَّسلا يف كيكشتلل

 خيشلا ديأو «ميركلا نآرقلا يف تءاج دقف ءارسالا ةصق امأ ةعوضوم

 جارعملا ةصق عضو لئالد نم نإ :هيلإ فاضأو هيأر يف ديمعلا ةير وبأ

 ةدوع ةياكحو ءءامس لك یف ءايبنألا ءامسآ ركذ ىف تاياورلا فالتخا

 ."”(ةالصلا يف هتمأ نع فيفختلا هلأسيل ةرم نم رثكأ هبر ىلإ لوسرلا

 ءارسإلا ركذ تلوانت يتلا ةينآرقلا تايآلل ديجلا امهمهف مدع ىلع
 ."' ”ةيآلا الل ءوِدَّبَعِب ٰیرسآ ىلا حبس :ءارسإلا ةياف جارعملاو (۰)۳ > 727 2ص ا 2 ےک مو 8 5

 ىلإ ةكمب مارحلا دجسملا نم ناك هنأو ءارسإلاب حيرصت اھیف]
 هک ی ن نم 7 : هلوق يف ءارسالا يفو سدقلاب ىصقألا دجسملا

 ةلحر يف هعم مت جارعملا ذإ ءارسالاب حیرصتلا دعب حارعملا ىلإ ةراشإ
 .ةحيحصلا ثيداحألا كلذ تنیب امك ةدحاو

 دنع © یا دلير ار دلو :مجنلا ةروس نم ىلاعت هلوق يفو

 مو ام © یی ۶ تا ني 1 © هلل ج دم © ی َةَرَّدِس

 469 فک رن تبع نی لَن دل © قلع او رسا

 ۰۱۱۹ ۰۷۱ص ؛نیسح هط عم مايأ :يقوسدلا دمحم .د (۲)

 .۱ :ةيآلا ءارسالا ةروس (۳)

 A _- 8 : تايآلا «مجنلا هروس 2

۳۷۸ 



 دنع یهتنملا ةردس ىلإ هيف ایپ لوسرلا لوصوو جارعملاب حیرصت

 .یلعالا توکلملا يفو ىوأملا ةنج

 تور دق دیناسملاو حاحصلا بتک بلغآ ذإ لیصفت اميأ هتلصفو ةّنْسلا
 ,۱[ةلصفم جارعملاو ءارسالا ةثداح

 ولو ؛مهیلع دودرم هب حرصی مل نآرقلا نأ معزب جارعملا راکناف
 الیلد كلذ دعي لهف جارعملاب حرصی ملو صني مل نآرقلا نأ انملس

 نيب زییمن نود اعیمج ةَنسلا يف هحاصو روتکدلا ككشي ملو هراکنال

 .هریغو حیحصلا

 :جارعملا نم نيقرشتسملا فقوم

 دجن امنیبف اًيفنو اتابثإ جارعملا نم نیقرشتسملا فقاوم تنیابت
 ىتأ هنأ ريغ امهالک جارعملاو ءارسالا تبثی «مجنمرد» لثم اقرشتسم

 لثم نم عوضوملاو بوذکملا نم ریثک اهیف تایاورلا نم لئاه دشحب
 لدعلا لهأ رقم ةعباسلا ءامسلا يف ناکو) :جارعملا فصی وهو هلوق

 سأر لک يف «سأر فلآ نوعبس هل ءاهلك ضرالا نم ربکآ كلم
 هللا دمحب حبست اهلکو «ةجهل فلآ نوعبس مف لک يف «مف فلآ نوعبس

 ."”(هل سدقتو

 ۰ تا .ب .رهزألاب ةوعدلا ةبتكم ؛نمؤملا ةديقع : يرئازجلا رکب وبآ خیشلا )۱(

 .۲ ۰۱ص

 ةہتکم - باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .دمحم ةايح : لكيه نیسح دمحم .د )۲(

 .٤٠۲ص ۰۲۰۰ ةرسالا

۳۷۹ 



 ةغيصب نیملسملا دقتعم ریرقتب يفتكي «نوبول فاتسوغ»ک رخآ اّقرشتسم

 تازجعملا ضارعتسا قايس يف لاق دقف «ةديقعلا هذهب هاضر مدعب رعشت

 نیحلاصلا نیملسملل تبثآ هناف» : ي4 هللا لوسر اهب ديأ يتلا قراوخلاو

 قاربلاو «قاربلا یمسی يلايخ ناویح رهظ ىلع اليل دمحمب يرسآ هنأ
 دقتعیو «سوواطلا بنذو سرفلا مسجو ةأرملا هجو اهل ةحنجم ةباد

 غلب یتح هجارعم يف مبسلا تاوامسلا قرتخا ادمحم نأ نوملسملا

 .؟۲«هلالا شرع

 يف اًئيمأ نكي مل هنأ الإ اًعقاو ررقی نوبول نأ نم مغرلا یلعو
 مسجو ةأرما هجو قاربلل لعج هنإ ىتح نانعلا هلايخل كرت ذإ ءهفصو

 .يلايخ ناويح هنأ ةيادب قاربلا فصوو سوواطلا بنذو سرفلا

 - جارعملاو ءارسإلا ةلحر نوتبثي نيقرشتسملا ءالؤه ناك اذإو

 نورکنی نيرخآ نيقرشتسم ناف - بئاوش نم تابثإلا اذه بوشي ام مغرب
 .اًملطم اًراكنإ ةثداحلا

 رخآو «لايخ ضحم اهنأب اهفصوو اهركنأ دق ''اریوماک دحاوف]

 قرطتی مل "”(نوسندور» :تلاثو ءاهنع تكس دق «تاو يرمجتنوم)ك

 ىلإ راشأ امدنع يحولا ةعيبطل هليلحت ضرعم يف اهيلإ راشأ هنكلو اهيلإ
 لحارملا ىدعت دق ةيفوصلا تاجردل هقيبطت ءانثأ يف ناك لوسرلا نأ

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءرتيعز لداع ةمجرت .برعلا ةراضح :نوبول فاتسوغ ()

 .۱۱۳ص ۰۲۰۰۰ ةرسألا ةبتکم  باتكلل

 ۱۸۱۰) دنهلا ةموکحل اًئيمأ نيع يدنلتكسا (۱۹۰۵ - ۱۸۱۹) میلو ریسلا ءريوم (۲)

 ٦۹/۲. نوقرشتسملا .(۱۹۰۲ - ۱۸۸۹) اربندآ ةعماجل اًسيئر ریتخا مث (۱۸7۸ -

 ارضاحم لمع م۱۹۱۰ ةنس سیراب يف دلو يسنرف قرشتسم میسکم «نوسندور (۳)

 مالسالا دمحم :هراثآ نم «ةيبوروآلاو ةيبرعلا تاعماجلا نم ددع يف

 .۳۱۰/۱ نوقرشتسملا .ةيلامسآرلاو

۳/۸۰ 



 لعف هتنکمب ناکو هللا تاذ يف لولحلا ىلإ لصی مل هنکلو ءاهنم یلوالا

 ."[هئارس| نابإ هل ةيتاوملا ةصرفلا زهتنا ول كلذ

 تفلتخا ناو اهل نیفرشتسملا ضعب راکنا هباشی هط روتکدلا راکناف

 .تارربملا

 بل ال ال ال ال اد

 تاساردلا ىلع اهرثآو ةيقارشتسالا ةرهاظلا :جاحلا ملاس يساس/روتکدلا )١(

 ۰۱۷۰/۳ ۰2۱۹۹۲ ةنس ء١ط .يمالسالا ملاعلا تاسارد زكرم .ةيمالسإلا
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 َّيَرجا> يا لج
 یت وزا نجد سکس
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 ل تب

 يناثلا تحبملا

 ةتشلاب ذخألا یف روتکدلا بهذم

 نأب ةعانق يدل تراص َةّئّسلا نع هط روتكدلا هبتک ام ةعلاطم نم

 نم لجر ةفرعم ةَّنسلاب هتفرعم امنإ ءاهيف ملعلا لهآ نم سيل روتكدلا

 ضعب هعالطا لالخ نم فرعف ؛عساو عالطا مهل نمم نيفقثملا

 ءافيعضتو اًحيحصتو اًدرو اذخآ ثيدحلا نم هفقاوم تنيابتو «ثيداحألا

 لهأ دنع اهيلع فراعتم ةيثيدح دعاوق ىلع نكي مل نيابتلا اذهو

 .ثيداحألا در يف لوألا هدئار يأرلاو لقعلا ناك امنإ «صاصتخالا

 ينجتلا اهثعاب سيل ثيدحلا يف روتكدلا ةلزنم نع ةيؤرلا هذهو

 عم هلماعت يف روتكدلا نأ :اهنم لوصأ ىلع دنتست يه امنإ ءاعدالاو

 دادتما ىلع اهعم هلماعت ناك امن نعمتملا ئداهلا لماعت نكي مل َةّئَّسلا

 اًعيرس اقرط اهقرطيف اهباوبأ يتأي يذلا عرسملا لجاعلا لماعت هتايح
 مهفلا يف هلقع ىلع الوعم يضمي مث لهمت نود هل ْنَع ام ذخأيف

 نع ربعي وهو روتكدلا تاملكو ءكرتلاو لمعلاو فيعضتلاو حیحصتلاو

 لماعتلا ةيفيك نم هانركذ ام ىلع لدي ىلوألا بلطلا لحارم يف هسفن

 كلذ بناج ىلإ سلجی - هسفن ينعي - يبصلا ناكو] :روتكدلا لوقي

 يف هسورد يقلب وهو خيشلل عمسيو تلسلسلا كلتب ثبعي .دومعلا
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 يتلا ءامسالا الا هنم ٌّرکنُی الو ؛ءالجو حوضو يف هنع مهفیف ثیدحلا

 اانتْدح» ةملك اهقبست ءاّضعب اهضعب عبتی ةبلطلا ىلع طقاَست تناك

 .(نع) ةملک اهنیب لصفتو

 :هذهل الو اهعباتتل الو ءامسالا هذهل ینعم مهفي ال يبصلا ناکو

 خیشلا لصی نآو «تنعنعلا هذه عطقنت نأ ینمتی ناکو تلمملا «ةنعنعلا)

 هظفحف اهلك هسفن هيلإ ایقلم يبصلا هعمس هيلإ لصو اذاف «ثيدحلا ىلإ

 يف عمسي ناك ام هرکذی ناك هنأل ؛ خيشلا ريسفت نع ضرعأو همهفو

 تايلوأ هملعي ناك يذلا خيشلا كلذ نمو دجسملا مامإ نم فيرلا

 .[هقفلا

 لب ديناسألا ةساردب اًموي نعي مل هنآ ىلع صني روتكدلا مالکو

 تاذ ىلع ثيدحلا مهف يف دمتعي وه مث «قيضلا دشأ اهب قيضي ناك

 تناك انه نمو صاصتخالا يوذ نم نأشلا لهأ حرش ىلع ال هسفن

 لقعلاب ةحيحصلا ثيداحألا در نم باوصلا نع ةديعبلا هفقاوم

 هحيحصتو ءاهيف كش ال ةتباث اهنأ ىلع ةفيعضلا تاياورلاب لالدتسالاو

 .نظلاب ثيداحألل

 :روتكدلا دنع ثيدحلا ذخؤی ىتم

 اهب لاق امنإ اهعدتبي مل اطورش ثيدحلا ذخأل روتكدلا طرش

 :طورشلا هذه لوأ تمالا هذه فلس نم ذاذفألا

 يف نآرقلا ضقاني ال ناك نإف نآرقلا ىلع ثيدحلا ضرعي نأ]

 . ۱۷ ۵ ص «لوألا دلجملا ءةلماكلا لامعألا «مایالا : نیسح هه (۱)
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 هب ذخأ هلمعو يبنلا ةريس نم فولأملا ضقانی الو «ريثك الو لیلق

 .[هيف فقو الاو

 ضقانتلاب دصقی ناك اذإ هيف ءيش ال حیحص غئاس مالکلا اذهو

 وأ نآرقلل ةفلاخم ثیدحلا يف نوكي ال نأ ینعمب تفلاخملاو ضراعتلا

 در نأ طرشلا اذهل همهف نم ناك روتکدلا نکلو اب يبنلا ةريسل

 ةصاخ رکذ نآرقلا يف اهل دري مل ءایشآ تتبثآ اهنال ؛ةّنّسلا نم ثیداحآ

 نم ةعاسلا طارشأب قلعتملا ءزجلل هدرک «تایبیغلاب ةقلعتملا رومألا

 اذه نم ءاملعلا نم دحآ همهفي مل بیجع مهف اذهو «لیربج ثيدح

 ."”طرشلا

 ال ةفلاخم هفلاخي نأ نآرقلل ثيدحلا ةفلاخمل مهموهفم ناك امنإو

 : ةلثمأ كلذل اوركذو ليوأتلا نم اًئيش لبقت

 لخدي ال انزلا دلو» :لئاقلا ثيدحلا نآرقلا حيرص ةفلاخم لاثمف]

 دزو هرزاو زن الو :ىلاعت هلوقل فلاخم هنإف «ءانبأ ةعبس ىلإ ةنجلا
 ني دوك

 ينع متثدح اذإ) :لثم ةرتاوتملا ةّنّسلا حيرصل ةفلاخم هيف ام لاثمو

 فلاخم هنإف «ثدحأ مل وأ هب تثدح هب اوذخف قحلا قفاوي ثيدحب

 .*"«رانلا نم هدعقم أوتيلف اًدمعتم يلع بذك نم» :رتاوتملا ثيدحلل

 نم» :ةَّئّسلاو نآرقلا نم ةذوخأملا ةماعلا دعاوقلل فلاخملا لاثمو

 . ۲۳۸ص «مالس الا ةارم : نیسح هط (۱)

 .هتوقو هللا لوحب كلذ دعب ةيليصفت ةفقو ثیدحلا اذه عم فقأس (۲)

 ۰۱۶ :ةيآلا «ماعنالا ةروس (۳)

 2 ہللا لوسر یلع بذکلا ظيلغت باب تمدقملا يف ۲, مقر ملسم هاور )0

 ٦٦/١. يوونلا حرشب ملسم حيحص عجار
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 تیلآ» : لثمو «ةنجلا ىف هدولومو وه ناك ادمحم هامسف دلو هل دلو

 فلاخم اذه ناف «دمحآ وأ دمحم همسا نم رانلا لخدآ الأ یسفن ىلع

 ال ةحلاصلا لامعالاب ةاجنلا نأ نم ةّنّسلاو نآرقلا ماکحآ نم هب عوطقملل

 .'![باقلألاو ءامسألاب

 هليثمت نسحو هظفل ىف اًيوق ثيدحلا نوكي نأ] :ىناثلا طرشلاو

 لپ يبنلا ةحاصف نم فرغ ام مئالي امم هترابع يف افرشم ىنعملل
 1 Oro ےہ

 . [هنايب ةعورو

 ريثك ةَنْسلاب ريبخ لجرل الا ىطعُي ال ساسحلا نازيملا اذه نكلو

 ام اًريثك] :ديعلا قيقد نبا لاق دحأ لك هاطعي الو اهيلع صرحلا

 عجرت رومأ رابتعاب « عضولاب : يأ «كلذب [نیئدحملا ينعيآ نومکحی

 تلصح ثیدحلا ظافلأل مھتسرامم ةرثكل مهنأ هلصاحو «يورملا ىلإ

 ظافلأ نم نوكي نأ زوجي ام اهب نوفرعي ةيوق ةكلمو ةيناسفن ةئيه مهل

 اًناسنإ مدخ ول اًناسنإ نأ اذه دهاشو : ”ينيقلبلا لاق زوجي ال امو يبنلا

 كلذ ملعي اًئيش هرکی هنأ ناسنإ ىعداف هرکی امو بحي ام فرعو نينس

 طرشلا اذه ىلع لوعي مل ثيداحألا نم ريثكل هدر يف روتكدلاو

 هقالتخا وزعي وأ .نيرخأتملا ةاورلا قالتخا نم هنأب درلا رربي ناك امنإ

 .يمالسإلا بتكملا ۔ يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا :يعابسلا ىفطصم .د )١(

 .فرصتب ۹۹ص ء٥۵ ۔ ھ١٤٤۱ ۶ ط « توریب

 .۲ ۲۲ ص «مالسالا ةارم : نیسح هط ۲)

 «يرهاقلا ءريصن نب نالسر نب رمع (م۱۰۳ - ۱۳۲/۵۸۰۵ ۔ ۷۲۶) ينيقلبلا (۳)

 بعش نامجرت :اهنم ةريثك تافلوم هل یلوصآ «هيقف .ظفاح ثدحم «یعفاشلا

 .۹۸ص «معیرشتلا يف اهتناکمو ةّنسلا :يعابسلا یفطصم .د )٤(
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 نییسابعلاو نييومألا نيب وأ ةّنّسلاو ةعيشلا نيب ةيسايسلا تافالخلا ىلإ

 دقلو «ىوهلا وأ لقعلا ميكحت الإ مهّللا ةدعاق ىلع زاكترا ريغ نم

 در ىتح "هل نيثدحملا رابتعا عم ىحنملا اذه يف روتكدلا عسوت

 هنأ الإ ةيوق ةجح هل نوكت نأ نود نيحيحصلا يف تءاج ةريثك ثيداحأ

 ءرخآ ىلع قيرف قالتخا نم اهنأب «مطقی داكي وأ» «كشلا مظعأ كشي)

 اذه لعلو اهل ةميق ال يملعلا ثحبلا لاجم يف تاملکلا هذه نآ عم

 ةرهطملا ةَّنّسلا عم هط روتکدلا لماعت يف ةليصأ ةطقن ىلإ اندوقی مالکلا

 .لقعلاب حیحصلا ثیدحلا در ةطقن يهو

 :لقعلاب ثیدحلا در نم روتکدلا فقوم +

 ةّكسلا بتک يف تدرو ثيداحأ اهیف در ةريثك فقاوم روتکدلل

 لعلو اهیلا مکتحی دعاوق هل نوکت نأ نود «نیحیحصلا يف ةصاخو

 دمحأ ذاتسالا لاثمأ هیرصاعمو هبارتآ ضعب يكاحي كلذ يف روتکدلا

 يف ةير ابآ كلذکو ءةثالثلا هئازجأب هاحضو مالسالا رجف يف “نيم

 ىف تدرو ةريثك ثيداحأ ادر ذإ «ةيدمحملا ةَّنَّسلا ىلع ءاوضآ هباتك

 نإوأ ةيلقع تاليوأت ىلع اًدامتعا - ملسمو يراخبلا - ةّنّسلا بتك حصأ

 .ةيناسفن ءاوهآ ىلع : لقف تئش

 بهذمل ثيدحلا ةقفاوم .نتملا يف عضولا تامالع نم نأ ىلإ نوثدحملا هبتنا (۱)
 يف ًاثيدح ءىجرم وأ تيبلا لهأ لئاضف يف اًئيدح يضفار يوري نأك يوارلا

 يوغللا عمجملا وضع (م1904 - ۱۸۷۸/۵۸۱۳۷۳ - ۱۲۹۵) نيمأ دمحأ (۲)

 ىحض «مالسإلا رجف :هراثآ نم «ةفاقثلا ةلجم ردصأو «ةمجرتلاو فيلأتلا

 ۰۱۰/۱ نيفلؤملا مجعم .اهريغو رطاخلا ضيف مالسالا رهظ «مالسإلا
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 ضعب اهب ثدحت ةميدق ةلأسم لقعلا عم ثیدحلا ضراعت ةلأسمو

 نیئدخُملا نم ريثك اهب لاقو ۳ ظحاجلاو ۰۳" ماظنلا لاثمآ ةلزتعملا

 يف نوککشتپ نيح مهو اذه يف لیلق ريغ ظح هل ناك هط روتکدلاو

 فلاخم هنأب ةراتو] «لقعلل يوبنلا ثيدحلا ةفلاخمب ةرات نوللعتي َةَّنَّسلا

 ينب نأب ةعبارو هيب لوسرلا نع ديعب دهع يف بتك هنأب ةثلاثو «نآرقلل
 يتلا ةَّنسلا نأكو «ةيوبنلا ثيداحألا نم مهل قار ام اوبتكو اوفرح ةيمأ

 ةسوسدم وأ نيصاصق نم ةقفلم وأ باتكلا لايخ نم ةعومجم انيديأ نيب

 هظفح دقتنملاو ضراعملا روصت كلذ ببسو هلل هللا لوسر ىلع

 فاك هللا لوسر ةنُس ظافح لاطبالا لاجرلا كئلوآ لثم ملعلاب همامتهاو

 يملعلاو يرشبلا لقعلا نازيم يف ربتعت ةّنّسلا ةباتك نأ دقتنملا يسنو

 ءاهلثم لعفت نأ لبقتسملاو رضاحلا يف اهعیمج ممالا عیطتست ال ةزجعم

 نتمو دنس ةسارد يف ةَنَّسلا ءاملع یدل لیدعتلاو حرجلا ءاملع ةقدو

 نأ قحاللاو قباسلا يف ممالا نم ةمآ يأ عیطتست ال يوبنلا ثیدحلا

 ."””[يلمعلا قیبطتلا نادیم يف همزتلت نآو هلثمب يتأت

 نم ءالقعلا لوقع عومجم] هنأب اولاقف ضراعتلا یوعد يف دارملا لقعلا

 مجعملا .(ع۸1 ۵/۵۲۲۱ ماع ةرصبلاب يفوت ةرظانملاب اًعلوم ناک «فالعلا

 ۰.۱۱۲۱ یمالسالا

 (م۸٦۸ - ه۲۵۵) (م۷۸۸ - ھ۱۷۱) رحب نب ورمع نامثع وبآ :ظحاجلا (۲)

 «ءيش لک ىلع لالدتسالا ىلع لقعلا ةوقب نما ةرصبلا يف دلو «يبرع فوسلیف

 ۰.۱۹۲ يمالسإلا مجعملا .«ناویحلا» :هتافلؤم رهشآ نم

 .۵۵ص ھ١٤٢۱ لاوش 4۱۰ ددعلا ۔ تیوکلا - یمالسالا یعولا
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 ناف «يوبنلا ثیدحلا اهنع ثدحتی يتلا ةلأسملا يف صاصتخالا لمآ

 دوصقملا وه نوکی ءابطألا عامجاف بطلا يف ثدحتی ثیدحلا ناك

 ءاملع عامجاف عیرشتلا يف ثحبی يوبنلا ثیدحلا ناك ناو «لقعلاب

 ."[لقعلاب دوصقملا وه عيرشتلا

 فقوب يضقي ال صاصتخالا لهأ فالتخا نأ مهفي اذه نمو

 رظنیف] ثيدحلا ضراعي رمأ ىلع عامجإلا ةلاح يف امأ ثيدحلاب لمعلا

 كلذك ناك ناف «ةيرشبلا براجتلا نم لصحي امم ثيدحلا اذه له

 عامجإلا يغلت ةديدج لئاسو دجتست نأ ىلإ ثيدحلاب لمعلا فقوت

 لهآ عامجال فلاخم ىنعم يوبنلا ثيدحلا ىنعمل نوكي وأ «قباسلا

 ."”[هنع ثحبيف صصختلا

 لوقعلا هركنت امف ريغتتو لوحتت لوقعلا نأ هتظحالم يغبني اممو

 هنونظی سانلا ناك امم ريثكو .دغلا يف ًالوبقم اًمئاس نوكي امبر مویلا

 .اًسوملم اًعقاو مويلا حبصأ ليحتسملا مكح يف ميدقلا يف

 ال ءهبذك وأ ثيدحلا ةحص يف لقعلا ميكحتب نوداني نيذلاو]

 لك بيذكت ىلإ نوردابيف ِبَرْعَتْسُملا نيبو ليحتسملا نيب نوقرفي مهارن

 مهرارتغا نع جتان شئاط روهت اذهو مهلوقع يف اًبيرغ ودبي ام
 همكح ةحص ىدمو لقعلا ناطلسب مهرارتغا نمو «ةهج نم مهلوقعب

 ام رثكأ نأ ىرن نحنو ىرخأ ةهج نم هناطلس تحت عقي ال اميف

 ؛قلعتت ثيداحأ يه امنإ روهمجلا هححص ام بيذكت يف هيلإ نودنتسي

 ."”[ةيبيغلا رومألاب امإو ةيضاملا ممألا رابخأب ام

 .۳ "ص «عیرشتلا يف اهتناكمو ةَئَّسْلا : يعابسلا یفطصم (۳)
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 امہ ثیدحتلا يف ءاملعلا لاوقآ ةصالخف ةيضاملا ممألا رابخآ امأف

 ؛هتیاور تزاجو «هانقدص انعرش يف امل اّقفاوم ءاج ام نأ] مهنع درو

 هنالطب نایبل الا هتیاور تمرحو هانبذک انعرش يف امل اًملاخم ءاج امو

 «بذكب الو قدصب هيلع مکحن الف .هیف انفقوت انعرش هنع تكس امو

 صصقلا ىلإ عجار كلذ نم یوری ام بلاغ نال ؛هتیاور زوجتو

 هل ةياكح درجم الإ تسيل هتیاورو ماكحألاو دناقعلا ىلإ ال ءرابخألاو

 وأ اًمح هنوك نع رظنلا فرصب هب نوثدحي امك وأ مهبتك يف وه امك
 . .[قح ريغ

 ايندلا تعمجأ ولف اًحيحص ثيدحلا ناك ناف ةيبيغلا رومألا امأ

 «نيح دعب ولو هعوقوو هلوصحب دقتعنو لوقن اننإف «هتلاحتسا ىلع

 وهو جارعملاو ءارسإلا ةثداح نم قيدصلا ركب يبأ فقوم وه انفقومو

 ايب هللا لوسر رابخإل قيدصتلا

 روتكدلا لماعت نم جذامن عم دعب اميف هتوقو هللا لوحب فقنسو

 نع روتكدلا هلاف ام لک يصقتسا نأ درآ ملو «ةّنسلا عم نيسح هط

 يدؤي هنا مث هل دعآ امع ثحبلاب جرخي اذه نال ؛ثیداحألاو َهّنّسلا

 ىلع ةلالدو هللا ءاش نإ ةينغ هتركذ امیفو «عسوتلاو ةلاطالا ىلإ ثحبلاب
 .ةَکْسلا عم هلماعت ةيفيكو روتکدلا جهنم

 ال ال ال اد ال ال

 ةتماخلا ةنسلا - یناثلا باتکلا - ةيمالسالا ثوحبلا ةلسلس .ةيمالسالا ثوحبلا
 .۸۸ص «ه۱۶۰۷ ةرشع
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 تلاشلا ثحبملا

 اهتاورو ةنشلا يف كيكشتلا

 ىف كيكشتلا ىلع نيدشارلا ءافلخلا نع هثيدح ىف روتكدلا بأد

 نأ ىلع كشلا اذه ىنبو «ةرتفلا هذه تلوانت يتلا رابخألاو ثيداحألا

 (!!) ل4 هللا لوسرل ةباحصلا نم ريثك بذك امك مهل بذكلا ىلع

 فوقولاو اهصوصن تابثإ يرورضلا نم ناك ىوعدلا ةروطخل ارظنو

 خيرات نع ثدحتی وهو روتکدلا لوقی ءاهمدع نم اهتیفادصم نایبب اهیلع
 امیف كشلا مظعأ كشآ كلذ دعب انآو] :- رمعو ركب يبآ - نیخیشلا

 نیذه خيرات نم بتك ام نأب عطقأ داكأو ثادحألا هذه نم يور

 رومأ هيف ايلو يذلا ريصقلا رصعلا خيرات نمو «نيميظعلا نيمامإلا

 ىف تناك ىتلا ثادحألا قئاقح ليجستب هنم صصقلاب هبشأ نيملسملا

 دق ءامدقلاف .ةدجلا لك ةديدج اًقيرط ةيناسنإلل تقش ىتلاو ءامهمايأ

 مث ءامهل اًسيدقت نوكي نأ كشوي اًرابكإ نيليلجلا نيخيشلا نيذه اوربكأ
 نم ناك اذإو ءامهيلع ءانثلاو امهحدم يف اهتيجس ىلع مهسفنأ اولسرأ

 اذه نم ريثك ناكو هيلع ٌسانلا بذك دق هسفن و يبنلا نأ قحلا

 هيبحاص رابكإ نوكي نأ ىف ةبارغ الف سيدقتلاو رابكإلا هردصم بذكلا
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 ءامدقلاو ءاًضيأ امهیلع بذکلا رداصم نم اردصم امهسیدقتو نیمیظعلا

 اهودهش دق مهنأك امهمايأ يف تناك يتلا ىربكلا ثادحألا نوصقي

 اوخرأ امنإو اهدهشي مل مهنم اًدحأ ناب عطقن اننأ عم نيعلا يأر اهوأرو

 يف ككشي هسفن باتكلا نم رخآ عضوم يفو '''[ۃرخآأب ثادحألا هذهل

 امو ةدعاس ينب ةفيقس يف ةباحصلا عامتجا تلوانت يتلا ةاورلا ثيداحأ

 نم ةاورلا هيوري ام رثكأ ىلإ نئمطأ تسلو] :لوقيف مهرمأ نم ناك
 - ةديبع يبأو رمع  هيبحاصو ركب يبأ نيب راد يذلا راوحلا صوصن

 نووري مهف «ىرخأ ةهج نم مهجرزخو مهسوأ راصنألا نيبو ءةهج نم

 نم هيف ناك ام عمسو موقلا عامتجا دهش نم ةياور راوحلا اذه
 افرح ليق ام لجس امنإو عامسلاب فتكي مل مث بطخلاو ثيداحألا

 تاربن لجسل عاطتسا دق ولو ؛مهتاراشإو موقلا تاكرح لجس لب افرح
 ءاضقنا دعب َةَرَحَأب الإ نودي مل هلاثمأو راوحلا اذه نأ عم «تاوصألا

 اذه لقتني ملو ءةیمأ ينب كلم نم ردصو نيدشارلا ءافلخلا رصع

 لإ لقن امنإو ءاّبوتکم نيخرؤملاو صاصقلا ىلإ هلاثمأو راوحلا

 هضعبو نايسنلل هضعب ضرعتو .اهعینص ةركاذلا هيف تعنصو «ةهفاشم

 ."”[اًضيأ اهعينص ةيسايسلا ءاوهألا هيف تعضو ءظفللا رييغتل

 يف ال اهرسأب ةَّئّسلا يف نعط هيف روتكدلا نم مالكلا اذهو

 ؛بسحف اهيف ناك امو نيدشارلا ءافلخلا ةايحب ةقلعتملا ثادحألا

 ىلع نودمتعي اوناكو اوبتكي مل ةباحصلا نأ ىوعدب ةّنَّسلا يف كيكشتلاو
 نم روتكدلا لاق امك ةرخأتم دوهع يف الإ نكت مل ةباتكلا نأو مهتركاذ

 ةظفاح اًبولق ةّنّسلل بهو هللا نأ مولعملا تباثلا نمو «ضحملا أطخلا

 .۷ ء٦ص «ناخیشلا : نیسح هط (۱)

 0۵ ۰۲ ص «ناخیشلا : نیسح هط (۲)
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 ةيهانتم ةقدو ةقئاف ةيانعب هباحصآ لاوحأو هللا لوسر ثيدح تلقن ةطباض

 نب سنأو رمع نب هللادبعو ةريره وبآ هظفحي ناك ام انل يوري خیراتلاو]
 ظفحلاو ءاكذلا تايآ نم ةيآ تناك يتلا نينمؤملا مأ ةشئاعو كلام

 ظفحي ناك هنإ ىتح .هظفح ةعرسب رهتشا يذلا سابع نب هللادبعو

 اهتدع '''ةعیبر يبأ نبال ةديصق عمس دقو «ةدحاو ةرم نم ثيدحلا

 تباث نب ديزك هلاثمأ ةباحصلا يفو ىلوألا ةرملا نم اهظفحف اّتیب نونامث

 رشع ةعبس يف دوهيلا ةغل ملعتو «هغولب لبق نآرقلا مظعم ظفح يذلا
 ئطخي مل يذلا ''رمع نب هللادبع ىلوم عفان نيعباتلا يفو . . .اًموي

 '”نیریس نب دمحم مهيفو هظفح ةقد ىلع داقنلا عمجأو ظفح اميف

 مهريغو مهرصع ظافح """يرهزلا باهش نباو بیسملا نب ديعسو

 يتلا ةليللا يف (م154 - ه۲۳) ماع ةكمب دلو يبرع رعاش :ةعيبر يبأ نب رمع )١(

 ۔ ھ۹۳) ماع تام لزغلاو بحلا رعاشب بقل ؛باطخلا نب رمع اهيف يفوت

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .ةعيبر يبأ نب رمع ناويد نم راتخملا :عجار ١
 .4 ۸ص ۰۱۹۹۹ ةنس ةرسألا ةبتكم باتکلل

 رمع نبا نع ىور ءاّئیدح سانلا قثوأ نم ناك رمع نب هللادبع ىلوم :عفان (5)
 رصم ىلإ زيزعلا دبع نب رمع هثعب ؛مهریغو ذوعم تنب عیبرو ةريره يبو

 .كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف ھ۱۱۷ ةنس ةنيدملاب عفان تام ؛ننسلا مهملعي
 ةنس ١ط «توريب ؛رکفلا راد «یربکلا تاقيطلا :دعس نب دمحم :عجار

 .۹۷ ۰۹۱/4 م994١مه١ 4

 «يراصنألا دمحم ركب وبأ (م۷۲۹/ه۱۱۰ ۔ ۱۵۳/۸۳۳) نيريس نب دمحم (۳)
 .مالحألا ريسفت يف ةجح ناكو ةرصبلا يف يفوتو دلو ؛رسفمو ثدحمو «هيقف

 .18ص «يمالسالا مجعملا :بهدلا وبأ هط فرشأ :عجار

 ةنيدملا ءاهقف دحأو نيعباتلا ديس (م۷۱۲/ه۹۶6  م576/ه6١) بيسملا نب ديعس )٤(

 اظ ةريره يبأ ةنبا جوزتو ةراجتلاب لمع ههقفو هملع ةعسب رهتشا «ةعبسلا
 .۳۲۰ ص :يمالسالا مجعملا :عجار .جاجحلا دي ىلع لتق

 لزنو ثیدحلا نود نم لوآ «ةنیدملا لهأ نم یعبات .باهش نب دمحم :يرهزلا )٥(

 .۳۰۳ ص «يمالسالا مجعملا : عجار (م۷6۲/۸۱۲6) ماع يفوت اهب رقتساو ماشلاب
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 عستاو ةميظع ةرثک ظافحلا رثک دقف مهدعب نمو نیعباتلا عابتآ دهع يفو
 نیذلا ظافحلا رابک نم ةنيدم ولخت تناك ام هنإ یتح یملعلا طاشنلا

 "سنا نب كلام ۰" یروثلا نایفس لاشمأ مهیلا لاحرلا دشت
 ()یزارلا متاح يبأو ۹ )ةنییع نب نایفسو « “لسمو ۳)یراخبلاو

 ."”[ثيدحلا ةمئأ نم مهریغو

 ملقلاو ساطرقلا ماق ةقداصلا ةيعاولا بولقلا هذه عمو

 امك ةرخأتم روصع يف ةباتکلا نكت ملو يب يبنلا ةئُس ظفحب

 لَك هللا لوسر دهع نم ةباتکلا تناك امناو هریغو روتکدلا لاق

 نيب ةءقداصلا هتفيحص صاعلا نب ورمع نب شادبع بتک]

 يبالا هحامسک ةباتکلاب ظفحی ال نمم هریغل حمس امك لَك هيدي

 .۲ ۳ ص «هتمجرت قبس (۱)

 ؛يکلاملا بهذملا ماماو هیقف (م۷۹۵/ه۸۱۷۹ ۔ م۷۱۲/ھ۹۳) سنا نب كلام (۲)

 .۵۲۹ :يمالسالا مجعملا : عجار .ًاطوملا :هراثآ رهشآو ةنيدملاب شاع

 ةمئأ نم مامإ (م۸۷۰/ھ٢٥۲ ۔ ۸۱۰/۸۱۹۶) لیعامسا نب دمحم :يراخبلا (۳)
 :عجار .حیحصلا عماجلا :هراثآ نم .دنقرمسب نفدو یراخبب دلو ثیدحلا

 ۰.۱۲۱ :يمالسالا مجعملا

 دلو (م۸۷ ۵/ه ۱ ۳ ۸۱۹/۲۰۱ جاجحلا نب ملسم وه :ملسم )€(

 :يمالسإلا مجعملا :عجار .ملسم حيحص :هراثآ رهشآ .روباسین يف نفدو

25۸ 

 نم هیقفو ثدحم يكم .يفوك (م۸۱۲/ھ١۱۹ - م۷۲۵/۱۰۷) ةنييع نب نایفس )٥(

 .۷۷۱/۱ :نیفلوملا مجعم :عجار .میرکلا نآرقلا ریسفت هراثآ

 )٦( م۸۵4/ه۲۶۰) يزارلا دمحم نب نمحرلا دبع :مناح يبآ نبا - 2۹۳۸/۵۳۲۷
 وهو «لیدعتلاو حرجلا» : هبتک رهشآ لیدعتلاو حرجلاب اًملاع ناك ءةقث ءظفاح

 ص «:يمالسإلا مجعملا :عجار .ناریاب يرلا ةنیدم نم ۰۱۵ ۰.۱۰

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا  مالسالا ةيوار ةريره وبآ :بیطخلا جاجع دمحم .د (۷)

 .فرصتب ٦٠ص ء۱۹۸۷ ةعبط - ۱۲ برعلا مالعآ ةلسلس - باتکلل
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 هیدب نيب اوبتک هع ہللا لوسر بانک نآ امك «ىنميلا (۱)(هاش

 فّتْسلاب نآرقلا سابتلا ةيشخ ناك دقف ةباتکلا نع یهن نم درو

 حمس دقو «ميركلا نآرقلا نع كاذنآ سانلا لغشنی نأ نم افوخو

 ظفحلا ىلع ردقی ال نمل حمس امك ةباتکلاب نینقتملا ضعبل لوسرلا

 نیعباتلا نم ریثک ناك اذهلو «ثیدحلا ةباتک تحیبآ مث «بتکی نأ

 . "الع هللا لوسر ثيدح اهيف يتلا فحصلا

 ةّنّسلاب ىنع نم نيملسملا ءاملع نم ماق ةباتکلاو ظفحلا عمو

 نم اوفقوو اهتمدخ يف مهتاقوأو مهدوهج اوفقوو اهصيحمتو

 ملو] مهراوع اهيف اونابأو مهراتسأ اهب اوكته ةداج ةفقو نيباذكلا

 ةياور ىف هل دح ال يذلا قيقدتلا ةرورض ىف افالطا اوطرفی

 دقنلا دعاوق نم ةدعاق مهآ مهمامأ نآرقلا عضو دقف «ثیداحألا
 ۳ هر رس رقم سر ر س ۔ م مم سک رس 5 ۰ ۰

 انب سان کاج نإ اما نا اہلی :هلوق ىف یخیراتلا

 لماع دعت يوارلا قالخآ نأ يف ةدعاقلا هذه لثمتتو ۳4ت

 نم ةميظع ةدافا نوملسملا دافآ دقو .هتیاور ىلع مکحلا يف اماه

 قیبطت ناك دقو «ةيوبنلا ثياحألا ةاور ىلع اهوقبطو ةدعاقلا هذه

 هنع تروطت يذلا وه ثيداحألا ةاور ىلع يدقنلا جهنملا اذه

 حرش يف يوونلا لاق .نميلا لهأ نم لجر هنأ الإ ةمجرت هل فرعت مل :هاش وبأ (۱)

 دسأ ء(۱۰۹/۹) هتينكب فرع امنإو هاش يبأ مسا فرعي الو ملسم حيحص

 ۰۱۱۳/۵ :ةباغلا

 .٦٦ص «قباسلا عجرملا (۲)

 .1 :ةيآلا «تارجحلا ةروس (۳)



 ."”[يخيراتلا دقنلا دعاوق جیردتلاب

 لبق ءادعالا ةداهشب يه مولع تماق قیقدتلا اذه ساسآ یلعو

 ملعک يوبنلا ثیدحلا ةمدخل تماق ءايندلا مولع عورأ نم  ءاقدصألا

 ملعب ءاملعلا دنع یمسی يذلا لیدعتلاو حرجلا ملعو ثیدحلا حلطصم

 بتک فیلأتب ةّنّسلا ىلع نورویغلا ءاملعلا ينع كلذکو] «لاجرلا نازیم»

 ىلع ةرهتشملا ثيداحألاو ةعوضوملا ثيداحألاو نیعاضولاو عضولا نع

 ام رثكأو مهأ نم ةَّنْسلا مولع تحبصأو اهبتارم ديدحتو ةماعلا ةنسلأ

 ۔'''[ءاملعلا هيف فلأ

 يتلا لثم ىوعدب ةّئسلا لقن يف ةريبكلا دوهجلا هذه نم ضغلا نإ

 وهو هب ردجألا ناكو خيراتلاو هللا ىلع ميظع ءارتفا روتكدلا اهعاذأ

 هذه لفغي ال نآو هلوصأو هدعاوق عبتي نأ يملعلا ثحبلاب دیشی يذلا

 رابخأو 44é يبنلا ةَّتُس ةعاذإ يف ءاملعلا اهلذب يتلا ةميظعلا دوهجلا

 .ماركلا بحصلا

 اهلك ةّئّسلا نم اهب لان يتلا ىوعدلا هذهب روتكدلا يفتكي الو

 ۔ "9رهيزدلوج مهسأر ىلعو نيقرشتسملا نم ريثك هلبق نم اهددر يتلاو

 ةرازو - كيكشتلا تالمح ةهجاوم يف مالسإلا :قوزقز يدمح دومحم .د )١(

 .٣٦۳ص ءه519١ ةنس ٢ط 10 ددعلا ةيمالسإ اياضق ةلسلس  رصم  فاقوألا

 - فاقوألا ةرازو  ةملاظ تالوقمو لوسرلاو نآرقلا :قوزرم روبصلا دبع .د (۲)

 .۰۰ ص «ه۹١٤١ ةنس ۳۹ ددعلا ةيمالسإ اياضق ةلسلس - رصم

 .۳۳۳ص ؛ثیدح :ةدام ؛عباسلا دلجملا - ةيمالسالا فراعملا ةرئاد :عجار (۳)

 ءوض ىف ةسدقملا بتکلا» هباتک ىف ياكوب سيروم :هط .د لوقب لاق نممو

 لخدم» :ناونعب ثحب یف یلیحرلا هللادبع .د كلذ هنع لقن «ةثیدحلا فراعملا
 ددعلا لهنملا ةلجم - «ةیوبللا ةّئِّسلا نیودت لوح نیقرشتسملا تاهبش ةشقانم ىلإ
 .۵4ص ھ۹١٢۱ ةنس ۱
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 كوكشم يمالسالا خيراتلا ثادحآ نأ يهو یرخآ یوعدب اهبقعی لب

 !!نیملسملا ينعي - نیرصتنملا ةياور نم اهنأل ؛اهیف

 :خیراتلا يف كشلا یوعد ٭

 : نیخیشلا ةايحل خرؤي وهو یوعدلا هذهل هریرقت يف روتکدلا لوقی
 یربکلا ثادحالا هذه رمآ نم اوفرعی مل برعلا نم نیخرژملا ءامدقو]

 هذه خيرات اوفرع امن مهف «يلاوملاو برعلا نم ةاورلا هلقانت ام الإ

 اودهشی مل نيذلا قیرط نم لب مهدحو نیرصتنملا قیرط نم ثادحالا

 هنأ هب فصوی ام لقآ القن هؤابنأ مهیلا تلقن امناو .مهسفنأب راصتنالا

 نيب نیمزهنملا نم راصتنالا اذه ءابنآ اوعمسی مل مهو ءاقیقد نكي مل

 مهف ةميزهلا يف مهتكراشو برحلا يف مهتكراش ىرخأ ممأو مورو سرف

 خرؤملا ىلع بجي ام رسيأو يبرعلا توصلا وه اذحاو اتوص اوعمس
 نورصتنملاو نومزهنملا هبتك وأ هب ثدحت ام أرقي وأ عمسي نأ ققحملا
]0 '. 

 :نيهجو نم اهيلع درلا نكمي ىوعدلا هذهو

 .هتیاور ىف ًالدع هلقن ىف اطبض ناك رصتنملا توصلا نأ] :لوألا

 جهنملاك ةيخيراتلا رابخألا قيقحت يف اًبهنم دحأ مّدقي نأ ىدحتن نحنو

 .[یمالسالا

 .۸ص «ناخیشلا : نیسح هط )1١(

 روزلا :نبل دمحآ ىلع .أ «تعفر دمحم ءافو .د «يداهلا دبع لامج .د (۲)

 راد «ةيمالسإلا رشنلاو عیزوتلا راد - ناخیشلا يف نیسح هط هبتک اميف ناتهبلاو
 .۲۰ص «ت .ب یافولا

۳۹۹ 



 نیملسملا ىلع افقو نكت مل يمالسالا خیراتلا ةياور نأ : يناثلا

 ءاوهألا لهأ نمو ىراصنلاو دوهيلا نم ريثكلا كلذ ىف كراشي لب

 اولخدأو راهنلاو ليللاب هل اوداكو مالسإلاب اورتست نمم مهريغو ةينطابلاك
 نم الو اهيف نكي مل ام هلاجر ةريسب اوقصلأو ءهنم سيل ام مالسالا يف

 نم ةقيرط ىلإ اهلمكأو هللا تالاسر مظعأ تلوحت ىتح ءاهلهأ ةيجس
 .دومجلاو ةلاطعلاو لومخلا

 يفنت يتلا مالسإلا ميلاعت يف ةنماكلا ةقراخلا ةيويحلا ةوقلا الولو

 خيراتلاب اونع نيذلا نيصلخملا ءاملعلا دوهج مث ءاهب قلعي ثبخ لك
 هذهب هدعب نمو كلذ لبق نم هللا ةيانع مث .هلئاسم قيقحتو يمالسإلا

 هميلاعتو مالسإلا ىلع يضقت نيلاطبلا ءالؤه دوهج تداكل - ةمالا

 . . . عصانلا نيملسملا خیراتب بهذتو

 ةَنْسلا يف روتکدلا كيكشت نم جذامن ةيلاتلا تاحفصلا يفو

 .اهتاورو

 ال ال ال اد ال ال

۳۹۷ 



 مقر

 یز اظ جر ىج
 یی وزا ید سکس)

 بيبي ۲۱ ت 5۱۸ 2۲ 21.

© 
 ل سر

 لوألا بلطملا

 نامیالاو - مالسالا» ةثالثلا تاحلطصملا حرشي روتكدلا ناك نيح

 حاضيإل ةيوبنلا ثيداحألا ضعبب لدتسا «مالسالا ةآرم» يف «ناسحالاو -

 يتلا ثيداحألا نم ناكو .تاحلطصملا هذهل ٍناعم نم هيلإ بهذ ام

 ثيدحلا روتكدلا قوسي نأ لبقو روهشملا ليربج ثيدح اهب لدتسا
 نيخيشلا ةياور نم هب هلالدتسا قبس ثيدح ىلع بقعي :- هلوقب هل مدق

 ثيدح نم عمجأ اًئيدح ةريره يبأل نكلو] - ۳

 هاور دقو ديزت نم ءيش هرخآ يف نوكي نأ ىشخأ تنك نإو ةحلط

 هاتأف سانلل اًموي اًزراب هك يبنلا ناك :ةريره وبآ لاق اًضيأ ناخيشلا

 هلسربو هئاقلبو هتکئالمو هللاب نمؤت نآ» :لاق ؟ناميإلا ام :لاقف لجر

 الو هللا دبعت نأ مالسإلا» :لاق ؟مالسالا امو :لاق .«ثعبلاب نمؤتو

 هللا ديبع نب ةحلط نع

 ىلإ لجر ءاج :لاق هللا ديبع نب ةحلط نع ناخيشلا هاور ام :دارملا ثيدحلا )١(

 لوقي ام هقفُي الو هتوص يود عمسُي سأرلا رئاث دجن لهآ نم ةي هللا لوسر
 يف تاولص سمخ» :ِك هللا لوسر لاقف مالسإلا نع لأسي وه اذإف اند ىتح

 .ثيدحلا ٩۰ ۰ . عوطتت نأ الإ ءال» :لاق ؟اهريغ يلع له :لاقف «ةلیللاو مويلا

 يتلا تاولصلا نایب باب «يوونلا حرشب ملسم حيحص :يوونلا مامإلا :رظنا

 .٦٦ص والا دلجملا (۱۱) مقر ثيدح مالسالا ناكرأ دحأ يه

۳۹۸ 



 : لاق .«ناضمر موصتو ةضورفملا ةاكزلا يتؤتو ةالصلا میقتو هب كرشت

 (كری هناف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نآ» :لاق ؟ناسحالا ام

 كربخأسو لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام» :لاق ؟ةعاسلا ىتم :لاق

 يف بلا لبالا ةاعر لواطت ذإو ءاهتبر ةمألا تدلو اذإ ءاهطارشأ نع

 مدنع هللا نر : ئ يبنلا الت مث ءہللا الإ نهملعي ال سمخ يف «ناينبلا

 :لاقف .ائیش اوري ملف «هودر» :لاقف ربدأ مث .«ةبآلا fi الأ مل

 ۹۳۹« مهنید سانلا ملعی ءاج لیربج اذه»

 ثیدحلا نم لوألا مسقلاو] :هلوقب ثیدحلا ىلع روتکدلا قلع مث

 لَك یبنلا هفصو امك - نامیالاف نآرقلل قباطم هنال ءانينعي يذلا وه

 كلذکو ۃرقبلا ةروس نم ةمدقتملا ةيالا يف هللا هرکذ يذلا وه

 هنال ۔ كش كلذ يف ام - ةعاسلا ملع هدنع لاو .ناسحالاو مالسالا

 ءاج يذلا لجرلا نآو ثیدحلا يف تءاج يتلا اهطارشآ امأف .صوصنم

 ةريره يبأل هکرتن انإف مهنيد سانلا ملعی لبقأ لیربج ناك يبنلا لأسي

 .*[هتعبت نولمحی هنع یور نملو

 طارشأب قلعتی يذلاو ثیدحلا نم ریخآلا ءزجلل هدر يف روتکدلاو

 دالوآو «ماهب مهلا عمجو .یثنالاو رکذلا نأضلا دلو يهو ةَمُهَب عمج :مهبلا )١(

 ءاعرب دارآ :يباطخلا لاق .ماهبلاو مُهَبلا اهیلع قلطأ اعمتجا اذإف لاخس زعملا

 رقتست الو ثیغلا عقاوم نوعجتنی نیذلا يداوبلا باحصآو بارعالا مهبلاو لبالا
 ۰۱5۸/۱ :ةياهنلا .رادلا مهب

 .۳ :ةیالا ءنامقل ةروس (۲)

 مقر تیدح ةعاسلا طارشآ لصف :يوونلا حرشب ملسم حیحص :يوونلا مامالا (۳)
 .۱۱۱ص «لوألا دلجملا ۹

 :ةرقبلا] 4نوِمْؤُمْلاَو میر نم هی کر آمي لول نما :هناحبس هللا لوق يه (8)
۳۸۵ 

 ۰۲۱۲ ۲۱۱ص «مالسالا ةارم :نیسح هط (۵)

۳۹۹ 



 ىلوألا ءازجألا نأ درلا اذه هب ررب ام لکو ءءىش ىلع دنتسي ال ةعاسلا

 .كلذك سيل ريخألا ءزجلاو «نآرقلا يف ءاج ام عم قفتت

 نمف دحأ هيف يرامي ال ثيحب ناكمب ةطاسبلا نم هللا ميأو اذهو

 يف ءيش لك نايبب لقتسي مل نآرقلا نأ ملسم لك اهملعي يتلا تايهدبلا

 وأ تادابعلا يف وأ تاداقتعالا يف ءاوس ءملسملا هيلإ جاتحي امم نيدلا

 يف يناثلا لصألا لثمت نآرقلا بناجب َةَّنّسلا تناك امنإو «تالماعملا يف

 ةيوبنلا ةّنّسلا ناف ءاّماع وأ اًفلطم وأ المجم نآرقلا يف ناك امف] عيرشتلا

 اهماع صصختو اهقلطم ديقتف ءاهنايبب موقت ةيلعفلا وأ اهنم ةيلوقلا

 نم دارملا راهظإ يف اًميظع اهرثأ لازي الو ناك كلذل ءاهلمجم رسفتو
 نی ليزك يفلح ني الو هندي نب نم لا وياي الل يذلا زيزعلا باتكلا
 وأ ةهبش نم همهف يف عقي ام ةلازإ يفو ۲۳6 رخ رک
 . [٩۲۱ فالخ

 ةثالث اهل اورکذ نآرقلا عم ةّنّسلا ةقالع نع اوئدحت امل ءاملعلاو

 : رواحم

 ثيح نم هل اًقفاوم .. .نآرقلا ماکحأل اًديؤم ناك ام :ًالوأ]

 ةالصلا بوجو دیفت یتلا ثیداحألا لثم كلذو «لیصفتلاو لامجالا

 ةقفاوم اهناف ءاهناكرأو اهطتارشل ضرعت ريغ نم ححلاو مایصلاو ةاکزلاو

 : سمخ یلع مالسإلا ینب) : ثیدحک كلذ يف تدرو يتلا تايآلل

 ءاتيإو ءةالصلا ماقإو هللا لوسر اًدمحم نآو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 ٤١. :ةيآلا ءتلصف ةروس (۱)

 ةرازو - ةميوقلا ةيوبنلا ةَّنّسلا ىلع ةميثألا تاءادتعالا :ةميرك دومحم دمحأ .د (۲)
 .ه۱۲۰ ةنس ةعبط ۸ ءالص ء٥٤٥٥ ددع ةيمالسإ اياضق ةلسلس  فاقوألا

۳+ + 



 .؟"/الیبس هبلا عاطتسا نم تیبلا جحو « ناضمر موصو ةاك زلا

 ۳4هکرا اواو رسا اويا ىلا هلوقل قفاوم هناف
 ترا ی 2 اک مایل مڪي بک اونم ندا اهنای# :هلوقلو

 تل حح سالا َلَع ریو : هلوقلو ۳۹65 لت کل مست ٠ مہم رش
5 EAS چک 

 ليصفت وأ «قلطم دييقت نم نآرقلا ماكحأل اًئيبم ناك ام :ایناث

 مايصلاو ةالصلا ماكحأ تلصف يتلا ثيداحألاك ماع صيصخت وأ لمجم

 اذهو نآرقلا يف ةلمجم تدرو يتلا تالماعملاو عويبلاو جحلاو ةاكزلاو

 .اًدورو اهرثكأو َةَّنّسلا يف ام بلغآ مسقلا

 هفني ملو هبجوي ملف .نآرقلا هنع تكس مكح ىلع لد ام : الا

 ءاهتلاخ وآ اهتمعو ةأرملا نيب یب عمجلا همرح تتبث تتبثأ يتلا ثيداحألاك

 .كلذ ريغو نصحملا ینزلا مج رو «ةعفشلا ماكحأو

 اهدورو يف :يأ - نيلوألا نيمسقلا يف ءاملعلا نيب عازن الو

 ىف اوفلتخا امنإ - ةَنّسلا ثيداحأ | ىلع بلاغلا امهنوكو اهماكحأ توبثو

 قيرط يأب - اهفني ملو نآرقلا اهتبثي مل اًماكحأ تبثأ يذلا :يآ - ثلاثلا

 قيرط نع مأ ؟ةديدج ماكحأ تابثإب لالقتسالا قيرط نعأ ؟كلذ ناك

 )١( «سمخ ىلع مالسالا ينب» :يبنلا لوق باب :ناميإلا يف يراخبلا ۰1۷/۱

 مالسإلا ينب باب هيف يذمرتلاو ) مقر مالسإلا ناكرأ باب :هيف ملسمو

 نبال - لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج عجار ۔ ۲۷۳۲ مقر سمخ ىلع

 ةنس ۰۲ ط ةمركملا ةكم«زابلا دمحأ ىفطصم - ةيراجتلا ةبتكملا - يرزجلا ريثألا
TA ۰۲۰۷/۱ مه ۳ 

 ۳ :ةیالل «ةرقبلا ةروس (۲)

 .۱۸۳ :ةیالا «ةرقبلا ةروس (۳)

 )٤( :ةيآلا نارمع لآ ةروس ۹۷.



 تاقفاوملا بحاص بهذو ؟لیوأتب ولو نآرقلا صوصن تحت اهلوخد
 . "”[لوألا ىلإ روهمجلا بهذو «يناثلا ىلإ نورخآو

 اهنإف «ثيدحلا نم اهيلإ راشملا ةيئزجلا ىلع مالكلا انطقسأ نئلو

 دق ناك نإو نآرقلاف «نآرقلاب ةَّئّسلا ةقالع نم يناثلا مسقلا تحت عقت

 ركذ دق هنإف هملعب هللا رثأاتسا يذلا بیغلا نم اهملعو ةعاسلا نأ ركذ

 منو ُهَعاَلَأ ته :هناحبس هلوق يف رمقلا قاقشنا :اهطارشأ ضعب
 نم اطرش رمقلا قاقشنا ناك امنإو] :ءاملعلا لاق ۳669 را

 ةعاسلا بارتقاب رابخالاب اًنورقم هركذ ىلاعت هللا نل ؛ةعاسلا طارشآ

 © ُرَمَمْلا قو ةعاَملا تيرفأ# :رمقلا ةروس نم ىلاعت لاقف

 هنم تبلط ثيح و يبنلا دهع يف العف رمقلا قشنا دقو تایالا

 يبآ لبج ىلع نیتقلف رمقلا قشناو ہللا اعدف هتوبن ىلع لدت ةيآ شيرق
 ."”[هيلإ نورظنی مهو ةكم لهأ نم ىأرم ىلع سییق

 يتلا ةبادلا جورخ نآرقلا اهنع ثدحت يتلا ةعاسلا طارشأ نمو

 و 9 اتجرخآ میل لول مو الو 8 :ةنتف مهل نوکتو سانلا ملكت

 .4 © یم ال اَب أنك سالا نأ مھم ضتألا ین

 لاق نارقلا يف همساب ةروس تدرو يذلا ناخدلا كلذكو

 اه سالا ىَْعَي ©) نیم ناعدب هما قلت موی بقر :هناحبس
 . 4و می ُباَدَع

 )١( ۰۳۷۹ص «يمالسالا عیرشتلا يف اهتناکمو ةنسلا :يعابسلا یفطصم .د ۳۸۰

 .فرصتب

 .۱ :ةيآلا مقلا ةروس (۲)

 .۲۱۱ ص ھ١٤٢۱ - ةوعدلا ةبتکم - نموملا ةديقع :یرئازجلا ركب وبآ (۳)
 )٤( :ةیالا ؛لمنلا ةروس ۸۲.

 )٥( :ةيآلا ناخدلا ةروس ۰۱۰ ۱۱.



 لوزنو ۰" حوجامو جوجأي جورخ نع نآرقلا ثدحت كلذکو

 ضعب نايب يب يبنلا نس تدرفنا دقو ۰۳ ليات میرم نبا یسیع

 ثدحت يتلا تارامالا نم اًددع رثکآ ءاصحالا ةيحان نم يهو تارامألا

 يبآ ثیدح - ثیدحلا يف ءاج ام دري روتکدلا ناك ناف نآرقلا اهنع

 ةرورضلاب اذه ناف ءنآرقلا هب تأي مل امب ىتأ هنأ یوعدب - ةريره
 ركذلاب ريدجلا نمو !نأشلا اذه يف ةّنْسلا هب تدرفت ام لك در يضتقي

 يذلا ر لمجم لصفت اهناف طارشألا ضعب تركذ نيح َةَنُسلا نأ

 نأ َةَعاَنلأ الا ورب لهل :ىلاعت هللا لاق ةعاسلا تارامآ روهظب ربخأ

 . 740 مهد ماج ادب م اف اھظارضآ هج دقف هم مہیا

 نأ هنع باغ] ثيدحلا نم ءزجلا اذه دري نيح روتکدلاو

 امہ هملعُي هللا نكلو هتيرشب ىضتقمب «هتاذب بيغلا ملعي ال لك لوسرلا
 ملدعإ# :لوقي ذإ هسفن نآرقلا هب حرص ام اذهو اهملعي ةمكحل هنم ءاش

 .4لوشَر نم ئَضترأ نم الا @ اد ءوِبَبَع لع رهظب کف بلا

 دیناسملاو ننسلاو حاحصلا نم ثیدحلا نیواود نأ هنع باغو

 نع لہ هب انأبنأ امم ریثکلا ریثکلاب تلفح - تافنصملا رتاسو ءازجألاو

 وأ «محالملا» وأ «نتفلا نیوانع تحت لخدی امم ةيلبقتسم بویغ

 .كشلا هلخدی ال اًئيقي رتاوتت امم يهو «ةعاسلا طارشأ»

 توست بّذح لک نت و جم ےک حیف 5) قحط :یلاعت ہللا لاق ۹

 ء۹۲ :ءاينألا] 9 نیل صا صحت یه الف قحن دولا بر
1۹۷ 

 :فرخزلا] ماسلا مليل منو .... كنم مرم نا َبِرُص نو : یلاعت هللا لاق (۲)
 ۔[٦] ۔ ۷

 .۱۸ :ةیالا دمحم ةروس (۳)

 )٤( :ةيآلا : نجلا ةروس ٦٢ء ۲۷.



 ةايحلاب قلعتت یرخآ بويغ نع انربخآ لو هنأ هنع باغو

 طارصلاو فقوملاو رشنلاو رشحلا نم اهیف امو ةرخآلا ةايحلاو ةيخزربلا
 امم اهلکو رانلاو ةنجلا يف ام لیصافتو ةعافشلاو باسحلاو نازیملاو

 تنیس :نينمؤملا عم لوقن نأ الا انعسی ملف .بیغلا قاطن يف لخدي
 ۳۳۹تن کیو کر کرہ لر

 امم ةّنّسلا هب تءاج ام دري هنأ هط روتکدلا مالک نم مهفی يذلاو

 ةارم» هسفن باتکلا يف حرصی روتکدلا نأ عم نآرقلا يف رکذ هل دري مل

 تادابعلا لیصافتب تدرفت ةّنّسلا نأ حضوی وهف كلذ فالخب «مالسالا

 نم دب الو] :هلوق نم ناکف اهریغو جحلاو موصلاو ةالصلا ةيفيك نايبو
 كشلل ینعم ال ةرتاوتم انيلإ تلصو دق يبنلا لامعآ ضعب نأ ظحالن نأ

 رهظلاو نیتعکر حبصلا يلصب ناك هيب هنأ رتاوتلاب انملع دقف ءاهيف
 «تاعکر ثالث برغملاو تاعکر عبرآ امهنم لک ءاشعلاو رصعلاو

 تعکر لک يف نیترم دجسیو «ةعكر لك يف ةرم عكري ناك هنأ انملعو

 ىنعم الف «ةبوتكملا ضئارفلا يف اذه لك نيتعكر لك دعب سلجيو
 ضرف ام ةاكزلا باصن نم نيب ام كلذك انملعو «كلذ يف لدجلل

 فيكو ءموصي ناك فيك ةيلمعلا ةَّئَّسلا نمو نآرقلا نم انملعو ءاهيف

 يبنلا نايبو الوآ نآرقلاب ةتباث مالسالا ناكرأ ةلمجف جح فيكو رمتعا

 عطقي وحن ىلع انيلإ لصو يبنلا لامعأ نم ريثكو ءاّيناث اهل يلمعلا
 يلصي ناك فيكو «نيديعلا ةالص يلصي ناك فيك انفرع دقف «كشلا

 .رمقلاو سمشلا فوسك نم ضرعی املو ءاقستسالل

 .۲۸۵ :ةيآلا ترقبلا ةروس )١(

 ةسسؤم فّتْسلاو نآرقلل مالسالا يف ایلعلا ةيعجرملا :يواضرقلا فسوی .د (۲)

 .فرصتب ۱۳۹ ۰۱۳۸ص «م۱۹۹ ۱/۵۱8۱ ۰۲ ط توریب - ةلاسرلا

۳۰۶ 



 كشلا رثکی امناو «كشلا نع لزعمب اهلیصفتو لوصألا ةلمجف

 يف بیغرتلاب لصتی امیفو عورفلا ضعب يف اًمعضو ةوق فلتخیو
 .[رشلا نم ریفتتلا يفو لئاضفلا

 درتو اهرکنت يتلا ةعاسلا طارشآ :هلاسأو هلوقب لجرلا ذخآ ينإ

 اذإو ؟هلوصأ نم مأ نیدلا عورف نم ثیدحلا يف اهیلع صن يذلا ءزجلا

 يه امف لوصألا نم رومأ نم هب قلعتي امو رخآلا مويلا نكي مل
 ؟نذإ لوصألا

 لدتسا روتكدلا نأ وهو هيلإ تافتلالاب ريدج رخآ رمأ كانه نإ مث

 ةريره وبأو - ثيدحلا ىور يذلا ةريره يبأ ىلع نعطيل نيخيشلا ةياورب

 لک هللا لوسر نع هيوري اميف هيرحتو هثيدح قدص يف وه نم وه -
 ليلجلا يباحصلا نم اولان نيقرشتسملا نم اًرفن كلذ يف عباتي روتكدلاو

 . "الك هللا لوسر نع لقنلا يف هتنامأو

 ةياور نم اهنال ؛ملسم اهب درفت يتلا ةياورلا نع روتکدلا ضرعُيو

 نأ نايبو ةعاسلا طارشأل ركذ اهيفو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ

 هنأل ةياورلا هذه نع ضرعي . 4 ليربج وه ةي هللا لوسرل لئاسلا

 ريثك يف هحدم املاط يذلا وهو بذكلاب رمع ماهتا ىلع ؤرجيل نكي مل

 مزعلا ولوأ الإ اًعيمج رشبلا ىلع همدقي ىتح كلذ يف قرغأو هتاباتك نم
 اًمامتها روتكدلا اهرعي مل ثيدحلا يف ىرخأ ةطقنو - هريبعت دح ىلع -

 .نيخيشلا دنع ثيدحلا دورو يهو اهل هبأي ملو

 )١( ۲۳۹ص «مالسإلا ةأرم :نيسح هط 55١٠.

 يبأ انديس نع روتكدلا ثيدح نع مالكلا دنع كلذل ضرعتلاب هللا نذإب موقأس (؟)
 .ةريره
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 مقر
 رج سي لج ۔
 ےہ یر مد كج

© 
 ل ےب

 يناثلا بلطملا

 هلع لوسرلا ضرم يف ةباتكلا ثيدح يف هكش

 يف ةباتكلا ثيدح ةنيب الب روتكدلا اهدر يتلا ثيداحألا نمو

 مهتاعزنل اًدييأت ةاورلا فلكت نم هنأ همعزل هدر دقف ال لوسرلا ضرم

 ضعب يف نورثكتي ةاورلاو] :هءاعدا ررقي وهو روتكدلا لوقي «ةيسايسلا

 «ةيسايسلا مهتاعزن فالتخاب هيف نورثكتي اميف نوفلتخيو ثيداحألا

 هيف ضبق يذلا هضرم يف ةشئاع ىلإ بلط 5 يبنلا نأ نومعزي موقف
 سانلا فلتخي ال اًباتك ركب يبأل بتكيل نمحرلا دبع اهاخأ وعدت نأ

 يبأ ىلع سانلا فلتخي نلف هيعد :لاقو كلذ نع لدع مث .هیلع هعم

 .ركب

 دبع مسي ملو ركب ابأ مسي مل هنأ نومعزي نورخآ موقو
 دعب اولضي ال اًياتك هباحصال بتكي نأ دارأ امنإو «نمحرلا

 نأ مهضعب دارآ «هباحصأ نم تقولا كلذ هدنع ناك نم فلتخاف

 عجولا نإ :- يوري اميف رمع وهو - لاقو .مهضعب ىبأو «بتكي
 عضوملا اذه ريغ يف تنيب دقو .هللا باتك اندنعو هللا لوسرب دتشا

 هتفلكت امم هنأب عطقأ داكأو بلک اذه يف كشلا لك كشآ ينأ

 يصوي نأ ىلع هلوسرل هللا مزع دق ولو «ةرخأب ةيسايسلا قرفلا

۳۰۹ 



 ."'دحأ كلذ نع هفرص امل هریغل وأ ركب يبأل

 ةشئاع نع] ملسم مامإلا ةياورو نيحيحصلا يف ءاج ثيدحلاو

 كابأ ركب ابآ یل ىعدا» :هضرم ىف ةي هللا لوسر ىل لاق :تلاق

 انأ : لئاق لوقیو نمتم ینمتی نأ فاخآ ينإف اًباتك بتكأ ىتح كاخأو

 ."”[(ركب ابأ الإ نونمؤملاو هللا ىبأيو ىلوأ

 تلاق] :اهصنو ةّئَّسلا جاهنم يف ةيميت نبا اهرکذ يراخبلا ةياورو

 رفغتسأف ىح انأو ناك ول كاذ» ْ:ِةِلكي هللا لوسر لاقف «هاسأراو :ةشئاع

 ولف ؛یتوم بحت كنظأل ینإ هلاو «هالکئاو :تلقف .«كل وعدأو كل
 انآ لب» :ع لاقف كجاوزأ ضعبب اًسرعم كموي رخآ تللظل كلذ ناك

 لوقي نأ دهعأف هنباو ركب يبأ ىلإ لسرأ نأ تممه دقل ءهاسأراو

 .۳[«نونمملاو هللا ىبأيو «نونمتملا ىنمتيو نولئاقلا

 ىلع أرجت دق هنأ] نوريو ةعيشلا اهب كسمتي يتلا رمع ةلوقم امأ

 دنع بسن ام هيلإ بسنو «هتيصو نود فقوو «هادحتو لوسرلا
 ۳ هض

 ( هللا باتک انبسح ‹رجهيل لجرلا نإ :رمع لاق امدنع كلذو

 ۴ ۰۱۳۲ ص «مالسالا ةآرم 6 ۰ ۲ ص «ناخبشلا : نیسح هط (۱)

۵ 1۱۵۵/۱۵. 

 مالک ضقن يف لادتعالا جاهنم نم یقتنملا :يبهذلا هللادبع وبأ ظفاحلا :عجار (۳)
 بحم :قیقحت - ةيميت نبال - َةّنُسلا جاهنم رصتخم وهو - لازتعالاو ضفرلا لهآ

 یاتفالاو ةيملعلا ثوحبلا تارادال ةماعلا ةسائرلا ةعبط «بيطخلا نيدلا

 .۳ ۱۲ص ۰۱۱۳ .ةیدوعسلا

 (نیسح هط .د عم هراوح نم) ةرهاقلا يف ركفلا لاجر عم يوضرلا یضترم )£(

 .۵۷٥۱ص ھ١۱۳۹ ةنس یلوالا ةعبطلا «ةرهاقلاب حاجنلا تاعوبطم

۳۷ 



 ناك له هيلع هبتشاف رمع امآو] : هلوقب هللا همحر ةيميت نبا اهحضویف

 ؟ةفورعملا هلاوقآ نم ناك وأ ضرملا ةدش نم ليي هللا لوسر لوق

 كلذ يف كشف ؟رجهأ هل ام :لاق اذهلو یایبنالا ىلع زئاج ضرملاو

 زوجن الل يبنلا دعب موصعم ال ذإ رمع ىلع زوجي كشلاو «مزج امو
 نیبت یتح تمي مل هنأ نظ كلذلو ؛یّمحلا عجو نم همالک نوکی نأ

 هرکذ يذلا باتکلا بتکی نأ ىلع مزع دق و يبنلاو تام دق هنأ

 ملف كشلا عفرب ال باتکلا نأ ملع عقو دق كشلا نأ یر املف «ةشئاعل

 هللا ىبأيو» : لاق امك دارآ ام ىلع مهعمجی هللا نأ ملعو «ةدئاف هيف قبي

 .)[«رکب ابآ الإ نونمؤملاو

 نأ مهوتی يذلا يعبشلا) يوضرلا یضترم عم هراوح يف روتکدلاو

 امدنع ةعيشلا ىلع دري (ةباتکلاب ّيلعل يصوي نأ ديري ناك هللا لوسر

 ءاذه لوقي نأ رمعل اشاح] :هلوقب - ثحبلا عوضوم  ثيدحلا ركذ

 كقفاوي يذلا ثيدحلا :ىضترم هباجأف .حيحص ريغ ثيدحلا اذهو

 ."[هتحص مدعب مكحتو هضفرت كفلاخي يذلاو هب ذخأت

 - ثیدحلاب هلالدتسا يف هانفلاخ نإو - یضترم لاق ام قحلاو

 ناك اّيأ هاوهي ال ام هنم دریو هاوهي ام ثيدحلا نم ححصي روتكدلاف

 .هتحص ةجردو ثيدحلا ردصم

 :يراخبلا يف رخآ اتیدح دري هط روتكدلا

 هيه لوسرلا ضرم ةرتف - اهتاذ ةرتفلا نع روتكدلا ثيدح دنعو
 هيف بلط يذلاو اهو يلع عم سابعلا ثيدحل ضرعت - هيف تام يذلا

 )١( ص «لادتعالا جاهنم نم ىقتنملا ۱۲ ۳.

 ) )۲.۱۵۷ص .ةرهاقلا يف ركفلا لاجر عم

۳۸ 



 ؟هدعب نم رمألا نوکی نمیف ةئ هللا لوسر لأسي نأ يلع نم سابعلا

 اهانعنمف هللا لوسر اهانلأس نئل هللاو :لاقو يبنلا لاؤس نع يلع عنتماف

 .اذبآ هللا لوسر اهلأسأ ال هللاو اذبآ سانلا اهانيطعي ال

 نأ بيرغلاو] :هلوقب هانعمب ثيدحلا قاس نأ دعب روتكدلا بقعي
 نأ عم ءيش هنم ركني نأ نود نيقيرط نم ثيدحلا اذه يوري يربطلا

 مل اًيلع نأب ةعيشلا ىلع دري نأ هب ديرأ امنإ وهو رهاظ هيف فلكتلا
 هيلإ ةفالخلا قاست نأ وجري ناك هنآو داب يبنلا يصو هنأب ملعي نكي

 ينب يف تسيل اهنأب يبنلا هئبني نأ اهنع يبنلا لاس نإ قفشأ هنأو اًموي

 يمشاهل نوحمسي الف اًئيد هنوري مث عنملا اذهب سانلا ملعيف «مشاه
 ۔''[اًدبَأ

 يف هتقبس ثيداحأب هل دهم ثيدحلا اذهب روتكدلا ثدحتي نأ لبقو

 هل يبنلا بحو] :هلوقب اهعبتأ مث هل قيدصلا ركب يبأ لضف نایب

 نأ ىلإ نذإ ةجاح الف «ةرم ريغ الو هنلعأ - ركب ابأ :ينعي ۔ فورعم

 ىوري يذلا ثيدحلاك ءهتابثإ ىلإ ةجاح ال ام تابثإل ثيداحألا عرتخت
 توملا فرعي ناكو هِلِكَك يبنلا هجو يف توملا فرع سابعلا نأ نم

 .""[ثیدحلا ركذو ...بلطملا دبع ينب هوجو يف

 مكحلاو رهاظ هيف فلكتلاو . . . عرتخم روتكدلا رظن يف ثيدحلاف

 نأ وهو روتکدلا هآر يأر ىلع دنتسي امنإو ةيثيدح ةدعاق ىلع دنتسي ال

 صن كانه نكي مل هنأ نابيب ةعيشلا ىلع درلا نوديري ثيدحلا يعرتخم

 .۳ِ ۰۳۰ ص « ناخیشلا : نیسح هم (۱)

 .۳ ۰۲ص «ناخیشلا : نیسح هط (۲)
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 ۲ يراخبلا يف تبا رسيو ةلوهسب روتکدلا هدر يذلا ثیدحلاو

 دنع نم جرخ اًيلع نآ] :اه "سابع نب هلادبع ةياور نم

 نسخ ابآ اي :سانلا لاقف ءهيف يفوت يذلا هعجو يف يب هللا لوسر

 هديب ذخأف ءائراب هللا دمحب حبصأ :لاقف ؟لكك هللا لوسر حبصأ فيك
 يناو ءاصَعلا دبع ثالث دعُب هللاو تنأ :لاقف «بلطملا دبع نب سابعلا

 ينب هوجو فرعأل ينإ ءاذه هِعَجَو ْنِم ىفوتُيس لک هللا لوسر ىرأل
 نميف ُهَلَأَسَنَف لي ہللا لوسر ىلإ انب بهذاف .توملا دنع بلطملا دبع
 ىصوأف ُانمْلُک انريغ يف ناك ناو «كلذ انملع انيف ناک ناف ؟رمألا اذه

 اًماَئيِطعُي ال اهانعنمف هللا لوسر اهانلأس نئل لاو امأ :يلع لاقف ءانب

 .[يك هللا لوسر اهّلأسأ ال او ينإو فّدعب سالا

02 3 0 0۵ ٥ 

 یفو .تحبصآ فيك لجرلا لوقو ةقناعملا باب ناذتتسالا یف )١( ۱۱/8٩

 لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج يف ثیدحلا ىلع هقيلعت يف طوژانرالا

./٤ 

 ) )0هللا لوحب دعب اميف هل ضرعنس لاقم 485 سابع نبا يف نیسح هط روتکدلل
 .هتوقو

۳۰ 
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 ثلاثلا بلطملا

 اهقارتفاو ةمألا فالتخا ثيدح ىف هكش

 ةعوضوم اهنأ ىعداو نيسح هط روتكدلا اهدر ىتلا ثيداحألا نمو

 ىلإ ةمألا قارتفا ثیدح - هاوعد ىلع الیلد مدقي نأ نود  ةعرتخم

 نم دب ال ناك هنأ الإ .درلا وأ لوبقلا ةيحان نم هيف ءاملعلا فلتخاو

 نأ يغبني ال بولسأب هلوانت روتكدلا نأل .هدنع فوقولاو هل ضرعتلا

 .ةلَع هللا لوسر ثيدح هب لوانتي

 تانايدلا عابتأب مهرثأتو ةيمالسإلا قرفلا نع روتكدلا ثدحت امل

 لقعلا ريدقت يف ةالاغملاو ةفسلفلاو لدجلا نم قرط ءوشنو ىرخألا

 تحتفو «ةقرف ثعابو هنتف راثم - روتکدلا ىري اميف تناك هب ناتتفالاو

 .ىضقنت ال فالتخالا نم اًباوبأ مهيلع

 معزف هلك اذه ""مهفکی مل مث] :هلوقب هيأر ررقي كلذ دعب عرش
 قرفلا ددعب ًابنو ءفالتخالا اذهب أبن دق و يبنلا نأ مهنم نومعازلا

 يف - ةيجانلا يه اهنم ةدحاو ةقرف نأب أبنو مالسالا يف أشنت يتلا

 .نيملسملا نم نيملكتملا دصقي )١(

 51١



 يف هلك كلذو كلام اهرئاس نآو ۔ مهتاور هاور يذلا ثیدحلا

 امهم .ةرخأب عرتخا هنأب عطقآ داکآ يذلاو مهتاور هاور يذلا ثیدحلا

 قرتفتس» :يبنلا نع مهلوق وه «هل تبکر يتلا ديناسألا وأ دنسلا نكي

 .«یکله نوقابلاو ةدحاو اهنم ةيجانلا ءةقرف نیعبسو ثالث ىلع یتمآ

 ةَّنَسلا لهآ نمو : لیق .«ةعامحلاو ةََسلا لهآ» :لاق ؟ةیجانلا نمو : ليق

 .'''[(يباحصأو هيلع انآ ام» :لاق ؟ةعامجلاو

 ةلعب ثيدحلا يف نعطي مل همالك يف حضاو وه امك روتكدلاف

 - نيرخأتملا عارتخا نم ثيدحلا نأ - قلطم مكح رادصإب ىفتكاو ةرهاظ

 در نم اذه نأ ىرأو .هيلع تبكر يتلا ديناسألا وأ دنسلا نكي امهم

 وهو «ثیدحلا درل اًرربم ركذي مل روتكدلاف لقعلاب ال ىوهلاب ثيدحلا

 ثيدحلا فييزتب مهمهتيو ةاورلا يف نعطي ثيدحلا ىلع مكحي نيح

 لوقي يتلا ةئيرجلا هترابع نم كلذ ىلع لدأ الو يئ هللا لوسر ىلع
 ۱ .«هیلع تبکر يتلا ديناسألا وأ دنسلا نكي امهم» :اهيف

 يرزجلا ريثألا نبال «لوسرلا ثیداحآ يف لوصألا عماج» باتکل هقیقحت

 هرورض متن یتحو كهنم هیاور لک ىلع مكحو ثيدحلا تاياور ركذف

 :اهيلع صاصتخالا لهأ قيلعتو تاياورلا ركذأ ثحبلا

 انيف ماق :لاق نايفس يبأ نب ةيواعم نع : ىلوألا ةياورلا *

 اوقرتفا باتكلا لهآ نم مكلبق ناك نم نإ الأ» :لاقف ةي هللا لوسر

 نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةمآلا هذه نإو .ةلم نيعبسو نيتنثا ىلع

 5300 ۰ ۲۷۸ص «مالس الا ةآرم : نیسح هط ۱(
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 ينعي) دازو «ةعامحلا يهو ةنحلا يف ةدحاوو ءرانلا يف نوعبسو ناتنت

 .ءاوهألا مهب یراجتت ماوقآ يتمأ يف حرخیس هنإو» :ةياور يف (دواد ابآ

 اهّلَخَد الإ لصْفَم الو قزع هنم ىقبي ال هبحاصب '''بلکلا ىراجتي امك
 (۲)دواد وبآ هجرخآ

 : لاق هيب هللا لوسر نأ هل ةريره يبأ نع :ةيناثلا ةياورلاو #

 یراصنلاو نیعبسو نيتنثا وأ ةقرف نیعبسو ىدحإ ىلع دوهیلا تقرفت»
 يذمرتلا هجرخآ «ةقرف نیعبسو ثالث ىلع يتمآ قرتفتسو .كلذ لثم

 یراصنلا تقرفتو» :لاق  اًضيأ ةريره يبآ نع - دواد يبآ ةياور يفو

 ثیدحلا رکذو .٠ . .ةقرف نیعبسو نيتنثا وأ نیعبسو یدحا ىلع

 لاق : لاق اظ صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع :ةثلاثلا ةياورلاو ٭

 لِتلا َوْذَح ليئارسإ ينب ىلع ىتأ ام يتمآ ىلع نيتأيل» :# هللا لوسر
 ْنَم يتمأ يف ٌننوكيل :ةينالع ُهّمَأ ىتأ نم مهنم ناك ْنِإ ىتح ءلغَتلاب
 قرتفتسو هلم نيعبسو نيتنث ىلع تقّرفت ليئارسإ ينب نو ؛كلذ عنصي
 :اولاق اةدحاو ةلم الإ ءرانلا يف اهلك تلم نيعبسو ثالث ىلع يتمآ

 ةدسافلا ءاوهالا يف عوقولا وهو يرجلا نم لعافت «يراجتلا : بلکلا یراجتی )١(

 حرش يف ريثألا نبا هلاق «ةلناق ةدساف ةثيدر ضارعأ هل ضرع اًناويح ضع
 .ثيدحلا بيرغ

 «دنسملا» ىف دمحأ اًضيأ هاورو ءَةَنَّسلا حرش باب «ةنسلا يف )٤٥4۷( مقر (۷)

 .طوژانرالا هلاق .حیحص هدانساو ۱۰۲6(۰)

 (YEY) مقر يذمرتلاو فّتْسلا حرش باب «ةنسلا يف 20۹٩ مقر دواد وبآ هاور (۳)

 ةريره يبأ ثيدح : يذمرتلا لاقو ةمألا هذه قارتفا يف ءاج ام باب ناميإلا يف

 ءورمع نب هللادبعو «دعس نع بابلا یفو «لاق امك وهو «حیحص نسح

 .طوژانرالا هلاق .كلام نب فوعو

۳۳ 



 («یباحصأو هيلع انآ ام ىلع ناك ْنَم١ :لاق ؟هللا لوسر اي يه ْنَم

 ."”يذم رتلا هجرخأ

 دانسإلا ةيحان نم ثيدحلا اذه يف ءاملعلا ضعب ملكت دقلو

 سوجم ةئجرملاو ةيردقلا» :ثيدح هعم ركذو هركذ امل مزح نبا مامإلاك
 قيرط نم الصأ ناحصي ال ناثيدح ناذه :هلوقب بقع (ةمألا هذه

 فيكف دحاولا ربخب لوقي نم دنع ةجحب سيلف اذكه ناك امو «دانسإلا
 .0هب لوقي ال نم

 يف :يواضرقلا .د لوقي نتملا ةيحان نم اًضيأ هيف ءاملعلا ملكتو

 هللا اهأوب يتلا ةمألا هذه لعج هنإ ثيح نم لاكشإ ثيدحلا اذه نتم

 لاجم يف ىراصنلاو دوهيلا نم أوسأ ...سانلا ىلع ةداهشلا بصنم

 دوهيلا لك ىلع مهقرف يف اوداز مهنا ىتح «فالتخالاو قرفتلا

 ةدحاو الإ اهلك ةمالا قرف ىلع مكح ثيدحلا نإ مث . . . . ىراصنلاو

 .۳4 - ۳۲/۱۰ لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج :عجار (۱)

 هدنس یفو ةمألا هذه قارتفا يف ءاج ام باب :ناميإلا يف )۲٦٢٢( مقر (۲)

 هل دهشي نكلو :لوقأ .فیعض وهو «يقيرفالا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع
 .طوؤانرألا هلاق .نسح امهب وهف «هلبق نيذللا نيثيدحلا ىنعم

 نع هطبض فخ يذلا لدعلا لقنب هدنس لصتا ام وه» :نسحلا ثيدحلا فيرعت

 ثیدح : يذمرتلا لوق نم دوصقملاو (ةلع الو ذوذش ريغ نم هاهتنم ىلإ هلثم

 يف ءاملعلا نيب فالخلا ىلإ ريشي ظفللا اذهب يذمرتلا نأكف ءرخآ دانسإ رابتعاب

 .د :عجار .امهدحأب مكحلا هيدل حجتري مل وأ «ثيدحلا اذه ىلع مكحلا

 .فرصتب ۸ ۰ 1۵ ص ھه ۷

 .ء.ء.۰۳ قدج ظاکع راد «هریمع نمحرلا دي

۳1٤ 



 ةمأ اهنآو ةمالا هذه لضف يف ءاج ام عم اذه «رانلا يف اهنأب -
 .ةموحرم

 :ثيدحلا لکشم حیضوت +

 وأ ءرجح نبا ظفاحلاك ءاملعلا ضعب هنسح ناو ثيدحلا]

 نأ ىلع لدي ال هقرط ددعتب ةيميت نبا مالسإلا خيشك مهضعب هححص

 موقت نأ ىلإ مئادو دبؤم رمآ ءددعلا اذهبو ةروصلا هذهب قارتفالا اذه

 ‹«تاقوألا نم تقو يف اذه دجوی نأ ثيدحلا قدصل يفكيو ةعاسلا

 دوعت الو ضرقنتف اهلطاب قحلا بلغي مث «قرفلا هذه ضعب دجوت دقف
 كله دقف تفرحنملا قرفلا نم ريثكل لعفلاب ثدح ام اذهو ءاّدبأ

 .دوجو هل دعي ملو اهضعب

 للك هتمأ نم ءزج اهلك قرفلا هذه نأ ىلع لدي ثيدحلا نإ مث

 اذه ىنعمو «يتمأ قرتفت» :هلوق ليلدب «هيلإ ةبوسنملا ةباجإلا ةمأ ينعأ

 ةمألا مسج نم لصفت ملو ةلملا نع جرخت مل - اهتعدب مغرب - اهنأ
 لب «رافکلا دلخي امك اهيف دولخلا ينعي ال (رانلا يف) اهنوكو ةملسملا

 ."”[. . .نيدحوملا ةاصع اهلخدي امك اهنولخدي

 نود ثيدحلا عضوب قلطملا مكحلاب نيسح هط روتكدلا ءافتكاف

 عضوب اومكح نيذلا نيقرشتسملا فقومل ةاكاحم «هيف نعطلا هجو نایب

 .نيملسملا نيب فالخلل تضرعت يتلا تایاورلا نم ریثک

 قرفتلاو عورشملا فالتخالا نيب ةيمالسالا ةوحصلا :یواضرقلا فسوی .د )١(

 .فرصتب ۲ ص «ه۱۱۱ ۰۱ ءافولا راد ةوحصلا راد .مومذملا

 قرفتلاو عورشملا فالتخ الا نيب ةيمالسالا ةوحصلا :يواضرقلا فسوی .د (۲)

 .فرصتب 9۵ ۰۵۶ص «مومذملا

۳۱۵ 



 ال لوسرلا ةافو تلت يتلا ىلوألا نورقلا يفو] :۴۲ لبنیوج لوقی

 فلتخت لئاسم يف ءارالا نم ةلمج ىلع نیملسملا نيب فالخلا مظع

 ام ردق ىلع اهیآر دييأت ىلع ةقرف لک تلمعو «فالتخالا دشآ اهعئابط

 ثيداحألا ترثک اذهلو كش ريغ نم قحلا ىلع وهف یبنلا راثآ نم رثآ

 ."[دمحم ةنس يف ضقانتلا دشأ ةضقانتملا ةعوضوملا

 فقوم عم قفاوتی لیوهتو قارغا نم هيف ام ىلع قرشتسملا مالکو
 .ثیدحلا اذهل هدرو روتکدلا

 ات ال ال ال ال اد

 قرشتسم .ناج ملیف - رودویت !eA) - ۱۸۰۲/۵۱۲۷۷ - ۱۲۱۲) لبنیوج )١(

 یتح ةيبرعلا يف ملضتو ندیل يحاوض ىدحإ يف ایتناتستورب ارشبم نيع يدنلوه
 .۹۵/۲ مالعألا :يلکرزلا نيدلا ريخ .هتافو ةنس ىلإ نديل ةعماج يف اذاتسأ راص

 ۰۲۳۲/۷ ثيدح :ةدام تيمالسالا فراعملا ةرئاد (۲)

۳۹ 



 فر

 یر جنم جيا ںج
 یئ وزال نیو سکس
 ہمہ ہمہ ۔ ۲ ت تابب 2۲ 2[. 7

 عبارلا بلطملا 1

 نیدترملا برح يف ركب يبال رمع ةعجارم ثیدحل هدر

 لقعلاب روتكدلا اهدري يتلاو ةّنّسلا بتك يف ةتباثلا ثيداحألا نمو

 هذ قيدصلا ركب يبأل 4 باطخلا نب رمع ةعجارم ثيدح درجملا

 فقوملا اذه فقي نأ رمع ربکی هنأب درلا للعو نيدترملا برح رمأ ىف

 نأ دعب روتكدلا لوقي ءهلاح اذه نوكي نأ نم مظعأ هنيدل رمع مهفف

 ةصقلا هذه لبقأ تسلو] :«ةاورلا معزیو» :هلوقب اهردصو ةصقلا ركذ

 نم مهنيدب ملعأ و هللا لوسر باحصأ نم نيملسملا هوجوف «لاحب

 ىلإ «مالسإلاب اًملع مهلقأ رمع نكي ملو «ةاكزلا يف ركب ابأ اولداجي نأ
 افرع دق ركب وبأ الو رمع نكي ملو .قحلا يف رمع ةدش نم فرع ام

 نووري نيذلاو ...نوملكتملاو ءاهقفلا هفلأ يذلا لدجلا نم نوللا اذه

 نيح ہللا لوسر باحصأ نم خويشلا كئلوآ ىلإ نوئيسي ةياورلا هذه
 .[. . . برعلا مهفطختي نأ نيقفشم نيفئاخ ةهج نم مهنوروصي

 ةتسلا بتك ىف تباث روتكدلا هدري يذلا ثيدحلاو :ثيدحلا توبث

 ركب وبآ َفلخُتساو ملك يبنلا يفوت امل :لاق 5# ةريره يبأ ةياور نم

 ٠١. ص «ناخيشلا : نیسح هط )۱(

۳۷ 



 :رکب يبال باطخلا نب رمع لاق برعلا نم رفک نم رفکو «هدعب
 سانلا لتاقآ نأ ترمأ» :ِةكَي هللا لوسر لاق دقو سانلا لتاقت فيك

 هلام ينم مصع بنا الإ هلإ ال :لاق نمف هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح

 قرف نم نلتاقأل هللاو :ركب وبأ لاقف (؟ہللا ىلع هباسحو هقحب الإ هسفنو

 اوناك اقانع ينوعنم ول هللاو «لاملا قح ةاكزلا ناف تاکزلاو ةالصلا نيب

 وه ام هللاوف :رمع لاق .اهعنم ىلع مهتلتاقل ويي هللا لوسر ىلإ اهن زودؤي

 يفو قحلا هنأ تفرعف لاتقلل ركب يبأ ردص حرش هللا تيأر نأ الإ

 .۲۱[؟ةعامجلا هجرخأ «هنودؤي اوناك ًالاقع» : ةياور

 لقعلا يف سيلف ثيدحلا روتكدلا هب در يذلا يلقعلا ىحنملا امأ

 منغلاك ي4 هللا لوسر يفوت نيح نوملسملا ناك دقلف هدريو هعفدي ام

 وهو ی هللا لوسر دقف نم مظعأ باصم يأو ةريطملا ةيتاشلا ةليللا يف
 هباتك يف "”يبرعلا نبا ركب وبأ لاق امك رمعلا ةبيصمو رهظلا ةمصاق

 ی هللا لوسر ننسب ءادتقالا باب «ماصتعالا يف (۲۱۷/۱۳) يراخبلا هاور )١(

 لوبق ىبأ نم لتف باب «نيدترملا ةباتتسا يفو «ةاكزلا بوجو باب «ةاكزلا يفو
 :اولوقی یتح سانلا لاتقب رمألا باب «ناميإلا يف (۲۰) مقر ملسمو ؛ضئارفلا
 يف ءاج ام باب ةاكزلا يف )5194/١( أطوملاو «هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال
 :ءاج ام باب ناميإلا يف )۲٦٦٢( 9 يذمرتلاو ءاهيف ديدشتلاو تاقدصلا ذخأ

 )007( مقر دواد وبأو ءامللا الإ هل :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمآ»

 .ةاكزلا عنام باب ال ف 2 يئاسنلاو «هتحتاف يف ةاكزلا يف

 .۵۵۳ ۰۵۵۲/۶ لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج :يرزجلا ريثألا نب )۲(

 نب دمحم نب هللادبع نب دمحم وه (ه۵8۳ - 1۸) ییرعلا نبا ركب وبا یضاقلا (۳)

 مصاوع یربک ةيليبشأب أشنو دلو «يرفاعملا .يبرعلا نب دمحأ نب هللادبع
 مصاوعلا ةمدقم نم .نآرقلا ماكحأ ؛مصاوقلا نم مصاوعلا :هراثآ نم .سلدنالا

 امو ١٠ص ۰م۱۹۸/ه۱8۰۲ ةنس «توريب ةيملعلا ةبتکملا ؛مصاوقلا نم

 .اهدعب

۳۸ 



 ةباحص ىلع اًديدش باصملا ناك دقلو ۰" مصاوقلا نم مصاوعلا

 ةافوب هوربخآ نيح لاق ام لاق یتح 4ظ رمع مهصخأو هيب يبنلا

 رمآ يف ركب ابآ عجاري وهو هذ رمع نوکی نأ دیعبب سيلف «يبنلا
 هنع بجح يذلا رثأتلا اذه «هللا لوسر دقفب اًرثأتم لاز ام نیدترملا

 .ركب ابآ عجاري هلعجو ةديدسلا ةيژرلا

 وأ «ةاک زلا يعنام لاتق يف ركب ابآ ةباحصلا مجاری نأ يف بيع يأو]

 يف داهتجالا ةباحصلا قح نمو ؟افیخم اّرمآ ةيبرعلا ةريزجلا دادترا نكي مل
 يف تاهبج ةدع يف نیدترملا لاتقل تاهبج حتف لاوهآ نم فیفختلل يآرلا

 هلإ ال نأ دهشي نم نأ مهل نيب نأ دعب رمالا ركب وبآ مسح مث دحاو تقو
 هلإ ال نأ ةداهش نم جرخ دق دترم وهف الإو لاملا قح يدؤي نأ دب ال هللا الإ

 ."”[ركب يبأ بلق هل حرشنا امل رمع بلق حرشنا دقف اذلو هللا الإ

 نأ وهو روتكدلا هيشخ يذلا مهفلا ىلإ وعدي ام ثيدحلا يف سيلو

 ةدرلا لهأ ةهجاوم نع اونبجو اوفعض مهنأ ةباحصلاب سانلا نظي

 لاطبألا ءالؤه لثمل ناك امف] اهضرعو ةريزجلا لوط ىف ةاكزلل نيعناملاو

 اونبجي وأ اولذاختي نأ ةايحلا بح نم رثكأ توملا بح ىلع اوبرت نيذلا
 هب ريشي ام لوح ةيهقف ةشقانم تناك اهنأ ءرمألا يف ام ةياغ نكلو

 يتلا ةهبشلا مهنع لازأو هتلالد ركب وبآ حضوأ نإ امو «فیرشلا ثيدحلا

 .۳[اعیمج هللا لبحب اوكسمتسا ىتح «همهف يف مهناهذأب تقلع

 نيدلا بحم :قيقحت «مصاوقلا نم مصاوعلا :يبرعلا نبا ركب وبأ يضاقلا )١(
 .77ص م۱۹۸۱/ه 7° توریب - ةيملعلا ةبتکملا - بیطخلا

 يف نیسح هط هبتک امیف ناتهبلاو روزلا - نورخآو يداهلا دبع لامج .د (۲)

 .۲۳ ص «ناخیشلا

 ةعبطم - نیدشارلا ءافلخلا خيرات يف تارظن - رباص معنملا دبع يملح .د (۳)

 ۰۱۰۷/۱ ۰2۱۹۸۹/۵۱8۰۹ ءرصم ةيمالسالا نیسحلا

۳۹ 
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 جا ےس ىج
 یعور») 25 سکس

 ۲۲۱ 0 تاحب تال لأ ©
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 سماخلا بلطملا

 فذ سابعلاب ءاقستسالا ثيدح ىف هكش

 يف هدورو مغر اهتحص يف روتكدلا ككش يتلا ثيداحألا نمو

 بلطملا دبع نب سابعلاب باطخلا نب رمع ءاقستسا ثيدح يراخبلا

 باطخلا نب رمع نأ] : يراخبلا يف امك هصنو ء سنآ هاور يذلاو هو

 انا مهللا :لاقف بلطملا دبع نب سابعلاب یقستسا اوطحق اذإ ناك هيد

 :لاق ءانقساف انيبن معب كيلإ لسوتن اناو «انیقستف انیبنب كيلإ لسوتن انك

 .[«نوقسیف

 ةصق نأب عطقأ ينكلو] :هلوقب ثيدحلا اذه ىلع روتكدلا قلع

 ىنب ىلإ ةاورلا اهب برقت ةبذك بلطملا دبع نب سابعلاب لسوتلا

 .[دحأب عفشتسی رمع ناك امو «سابعلا

 قثی یتح يراخبلا ىف هدوروو ثيدحلل هبأي ال هتداعك روتكدلاو

 :نيرمأ ىلع مئاق ثيدحلا ىلع هضارتعاو ءهتحص يف

 باب ۳۳/۲ رهزألاب حيبص يلع دمحم ةعبطم - يراخبلا حیحص :يراخبلا )١(

 .ءاقستسالا

 ۰ ۱۹۹ص «ناخیشلا : نيسح هط )۲(

۳۳۰ 



 الو !!سابعلا ينب ىلإ اًبرقت ةاورلا هبذک امم اذه نأ همعز :لوألا

 مأ هجرخأ يذلا يراخبلل مأ ثيدحلا يوار سنأل بيذكتلا اذهأ يردأ

 .دحأب عفشتسی نأ رمعل هرابكإ : ىناثلا رمألاو

 اذه اوبذك ةاورلا نأب لوألا هضارتعا هجو ىف روتكدلا نأ ةقيقحلاو

 ةنيب الب ًالاسرإ مالكلا لسري مهتيالو ءانثآ سابعلا ينب ىلإ اًبرقت ثيدحلا

 :لوقي نيح مزجلا بولسأ مدختسي يذلا وهو هب ىلوأو «ليلد الو

 .ةنيب وأ ليلد نم دهاش هل نوكي نأ (عطقأ ىنكلو)

 نم اًريثك عفد نييسابعلاو نييومألل يسايسلا ناطلسلا نأ ىعدا يذلا

 .ةعاطلاو ءالولاب هل نونيدي نمل اهب راصتنالاو ثيداحألا عضول ةاورلا

 طلخ نم هط روتكدلا هيف هعباتيو قرشتسملا هلوقي يذلا اذهو

 عوقوب نولوقي ليدعتلاو حرجلا ءاملعف ؛لطابلاب قحلا سبلو رومألا

 ماقم نع بذكلا درو حاضيإلاو دينفتلاب هلايح اوماق مهنأو اذه نم ءيش

 ىتح ثيدحلل نيعاضولاو نيباذكلا ىلع ريكنلا اوددشو 95 هللا لوسر

 ريفكتب مزجف ينيوجلا دمحم وبأ خيشلا غلاب لب] :''يطویسلا لاق
 . ۳[ ثیدحلا عضاو

 امو ۳۳۰ص «ثیدح :ةدام «عباسلا دلجملا - ةيمالسالا فراعملا ةرثاد :عجار )١(
 .اهدعب

 يعفاشلا يريضخلا نيدلا لالج دمحم نب ركب يبآ نب نمحرلا دبع وه يطويسلا )٢(
 خوسر ىلع لدت اهلکو فراعملاو مولعلا یتش يف فیناصت هل ف۸۹ ةنس دلو
 .۲۷/۱۳ ةيمالسالا فراعملا ةرثاد ؛ھ۹۱۱ ةنس يفوت یلعلا يف همدق

 فراعملا ةرئاد :يف ثیدح ةدام ىلع رکاش دمحم دمحآ خیشلا قیلعت رظنا (۳)
 .۳۳/۷ ةيمالسالا

۳۳ 



 يبنلا مدخ يذلا رضنلا نب كلام نب سنآ وهف ثیدحلا يوار امآ

 هبلص نم هل دلوف «دلولاو لاملا ةرثکب ةي يبنلا هل اعدو نینس رشع

 اذلو نورشعو ةئام هدلو دلوو هدلو نم هلو تامو «ناتنباو اًركذ نونامث

 .ةرصبلاب ةباحصلا نم تام نم رخآ وهو ةئام وحن : لیقو

 تسيل ةدم همدخو لوسر بحص لیلج يباحصل زوجي لهف

 نم ءيش ةبسنب ملعلا يف يباحي نأو ثیدحلا يف بذکی نأ ةليلقلاب

 .ناطلسلا باحصأ نم دحآ ىلإ اًبرقت دحال لضفلا

 ناك دقلف تراهطلاو ةهازنلا ةياغ ىف فط سنآ ةحفص تناك نئلو

 لاق ىتح «ةباحصلا لاوحآ ةياكحو لي ہللا لوسر نع ثيدحلا

 E هللا لوسر

 قافنلاب مهمهتيو رسيو ةلوهسب ةاورلا روتكدلا بذكي فيكف

 .مهريغو ةالولا ىلإ برقتلاو ةنهادملاو

 نأ هذ رمع ربكي يناثلا ضارتعالا هجو يف روتكدلا نإ مث

 وأ رمع نيشي ام روصلا هذه يف اوري مل ءاملعلا نأ عم ءدحأب عفشتسي

 ةباجا ىجري رضاح يح وهو سابعلاب عفشتسا رمعف «هناميإ شدخي
 اًنمؤم نوملسملا مدقي نأ عورشملا زئاجلا نم نوري] ءاملعلاو هئاعد

 )١( ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دسأ «يرزجلا ريثألا نب نيدلا زع ۰۱۷۷/۱

 ) )۳.؟ 55 ص « عیرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا : يعابسلا یفطصم ہد

۳۳ 



 نإ لب هيف ةبارغ ال رمآ اذهو "۳[تاجاحلا دنع مهل وعدي اخلاص

 رمتعی نأ رمع مزع امدنع هتايح يف هل وعدي نأ رمع لأس الگ يبنلا

 ناك ناو «كئاعد حلاص نم يخآ ای انسنت ال» :6 يبنلا هل لاق

 دحأب عفشتسي نأ هل ناك ام هنأ یریو رمع لضف ىلإ رظني روتکدلا

 يف هنود سابعلا نأ ىريو هلیبس يف هئالب نسحو مالسإلا يف هتلزنمل

 ةباحصلا ناك امف رظنلا يف برغأو باوصلا بناج دقف یالبلاو لضفلا

 اذبآو اًمئاد مهنأش ناك امنإ مهلامعأ يف مهسفنأ نوري مهردق ليلج ىلع

 رمع نأش نم هفرعن ام انبسحو ريصقتلاب سفنلا ماهتاو تاذلا راكنإ

 .ارمع دلت مل رمع مأ تيل :مئادلا هلوقو

 مهتيو هتاذ ركني تفلسأ ام هلاح ناك مهنم دحاو لك نأ عمو

 سيل ام لضفلا نم مهريغل نوريو مهناوخإب نظلا ينسح اوناك دقف هسفن
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 .مهسفنال

 اپ ال ال دل ال ال

 ۰۱ ۱۸ص « نموملا ةديقع : يرئازجلا ركب وہا ۱,

۳۳۳ 
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 سداسلا بلطملا

 ب ةريره يبأ ةنامآ یف هکش

 ابأ] اهیف كراشو [نیسح هط] روتکدلا اهراثآ یتلا یواعدلا نمو

 يف 5 - ةريره يبآ - اندیس لیلجلا يباحصلا ةنامأ يف هکیکشت [ةير

 نب رمع نأ ةير وبآ هلبق نمو روتکدلا یعدا ذإ و هللا لوسر نع هلقن
 ابآ رذنآ دق] هنأو ةبوقعلاب هتیاورو ثیدحلل نیرثکملا رذني ناك باطخلا

 رثكي ناك هنأل ؛اهنم ءاج یتلا هدالب ىلإ یفنلاو برضلاب ةريره

 ۰ رمع هادو )۲ مع ةاف

 قیرط اهتاور ىلع نعطلاب ةرهطملا َةَّنَّسلا يف نعطلا نأ ةقيقحلاو

 ةمألا كيكشت هئارو نم نيفداه اًئيدحو اًميدق نوقرشتسملا هكلس

 اگ ىبنلا ثاريم نم اهءاج اميف ةملسملا

 يبأ انديس مهصخأو ةباحصلا نم ةّئَّسلا ةلمح يف نعطلا لعلو

 نومّيقي نيذلا نيقرشتسملا تاباتك يف ناكمب حوضولا نم ةريره

 .۲ ۱۳ص «ناخيشلا : نيسح هط (۱)
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 ةعيرذ ةياورلل مهراثکا نم نوذختيو مهسییاقمب مهظفحو ةباحصلا

 یقلت ةرم لوأ نم لاوطلا نم ةديصقلا ظفحپ نم مهنم ناك یتح ةيوق

 فاضت يتلا ثيداحآلا ردقتو] :ةریره يبآ نع رهیزدلوج لوقي

 نأ بير الو «ثيدح فالآ ةئالثو ةنامسمخب - ةريره ابآ ينعي - هيلإ

 رربت ةصق سانلا قلتخا دقو ...هيلع لحن دق اهنم اًريبك اًددع

 يتلا ةركاذلا كلت ءأطخلا يف عوقولا نع هترکاذ ةمصعب مهداقتعا

 يبنلا نإ :اولاقف ثيداحألا نم اًميظع اًددع اهب بعوتسي نأ عاطتسا

 وبأ نمض كلذبو امهثيدح ءانثأ امهنيب تطسب ةدرب يف هديب هفل
 اًضيأ ةصقلا هذه يورتو ؛عمس ام لك ظفحت ةركاذ هسفنل ةريره

 نأ رهظيو] :كلذ دعب لوقي مث ''[يبنلاب ةقیثولا هتقادص ىلع الیلد
 يف كشلا راثآ دق اًمئاد هرضحت تناك يتلا ثيداحألاب عساولا هملع

 نع ريبعتلا يف اوددرتي مل نيذلاو ةرشابم هنع اوذخأ نيذلا سوفن

 يبأ ىلع تاهبشلا هذه رهيزدلوج ريثي ""[رخاس بولسأب مهكوكش
 يباحصلا اذه نم لينلا ىلع هلمحت يتلا هتيدوهي نم اًهوفدم ةريره

 نيقرشتسملا لاونم ىلع جسنيف نيسح هط روتكدلا يتأيو ليلجلا
 .مهمعازم ددریو

 كنم عمسآ ينإ هللا لوسر اي :تلق :لاق ةريره يبآ ةياور نم يراخبلا يف ءاج (۱)

 امف هتممضف «همض» :لاق مث هطسبف كءادر طسبا» :لاقف هاسنأف اًريثك اًئيدح

 توریب «رکفلا راد «ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا ظفاحلا :عجار دعب اًئيدح تیسن
 ٦٦٦. ۰1۰۵/۵ ۰۱۹۹/۵۱۶۱ ء١ط

 ۱۸/۱ ةيمالسالا فراعملا ةرتاد (۲)

 1۱۸/۱ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ()

۳۳۵ 



 :رونکدلا یوعد ىلع درلا

 يبال باطخلا نب رمع دیدهت نم روتکدلا هيلإ راشآ امل ةبسنلاب
 نع] ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا اهرکذ ةياور ىلإ دنتسي وهف اه ةريره
 :ةريره يبال لوقی باطخلا نب رمع تعمس :لاق ديزي نب بئاسلا

 .'”[سود ضرأب كنقحلال وأ هللا لوسر نع ثیدحلا نکرتتل

 مل رمع يهن] نإ :مهلوقب ةياورلا هذه ىلع َةّنّسلاب نوینعملا قلع
 2090 ۰ 1 0 . 8 ؟ ا

 . [اطخلا يف عوقرلا نم افوخ هحاهنم ناك لب ہریرھ يياب اصاخ نكي

 ةياورلا دروأ نأ دعب هللا همحر ريثك نبال مالكب اولدتساو

 نم يشخ هنأ ىلع رمع نم لومحم اذهو] :اهيف لاق اهيلإ راشملا

 نولكتي مهنأو ءاهعضوم ريغ ىلع سانلا اهعضت دق يتلا ثيداحألا

 ثيدحلا نم رثكأ اذإ لجرلا نأو .صخرلا ثيداحأ نم اهيف ام ىلع

 وأ هنع سانلا اهلمحيف أطخلا وأ ظلغلا ضعب هثيداحأ يف عقو امبر
(Or gir. 

 ۰ [ كلذ وحد

 ىف كلذ دعب هل نذأ رمع نأ انیلا لقنو] :ریثک نبا لوقي

 رمع غلب :ةريره وبأ لاق .أطخلا هتیشخو هعرو فرع نأ دعب ءثيدحتلا

 تيب يف ئ هللا لوسر عم انك موي انعم تنك :لاقف ّيلإ لسرأف يثيدح

 ملو :لاق ؟كلذ نع ينلأست مِل تملع دقو .معن :تلق :لاق ؟نالف

 ادمعتم يلع بذك نم» :ٍذئموي لاق ي هللا لوسر نإ :تلق ؟كتلاس

 )١( ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد 4۱۸/۱

 ۰1۱۷/۵ ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا ظفاحلا (۲)

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «مالسإلا ةيوار ةريره وبأ :بيطخلا جاجع دمحم (۳)
 .۲۷۳ص ۰۱۹۸۷ ةعبط ١١5 برعلا مالعآ «باتكلل

۳۳۹ 



 .*[ثدحف بهذاف اَذِإ امآ : لاق «رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف

 رمع ةايح يف ةريره يبآ ثيدحت تبثی هللا همحر ریثک نبا مالکف

 .هیلع راکنا ريغ نم

 ةيلكلاب یوعدلا در ىلإ «بیطخلا جاجع دمحم) روتکدلا بهذیو

 ملو - ةريره ابآ ينعي - هبذکی مل رمع نأ تبثی ام كانه] :لوقی ثیح

 ةياورب كلذ ىلع لدتساو سود لابج ىلإ يفنلاب هددهب ملو هيف نعطي

 ةكم قیرط يف هعم ناك نم لأس رمع نأ :اهيفو دمحأ مامإلل ةحيحص

 لاؤسب ةريره وبأ ملع امدنعو دحأ هبجي ملف تدتشا امدنع حيرلا نع

 نينمؤملا ريمأ اي :لاقف هكردأ ىتح هتلحار ثحتسا نينمؤملا ريمأ

 :لوقي هيب هللا لوسر تعمس يناو حيرلا نع تلأس كنأ تربخآ

 الف اهومتيأر اذإف «باذعلاب يتأتو .ةمحرلاب يتأت هللا حور نم حيرلا»

 يفنت ةثداحلا هذه] '''(اھرش نم هب اوذيعتساو ءاهريخ هللا اولسو اهوبست

 وأ هثيدح يف نعطلا وأ ةريره يبأل 4 رمع بيذكت نم يور ام لك

 : نیهجو نم يفنلاب هديدهت

 ول هثدحيل رمع ىلإ ریسلا ةريره وبآ ثحتسي نأ لقعی له -أ
 ام ردص دق اذه لثم ناك ول ؟رکذ امم ءيش رمع نم ردص دق ناك

 لب هنم عمسی نل هنأب عنتقا دق نوکی ذإ «نينمؤملا ریمآ ةريره وبأ ثدح

 بذکیو ةردلاب برضی نأ ةريره يبآ لثم نم لقعی لهو «هبذكيس
 .اًدج دیعب اذه ؟هجح يف قورافلا قفاری مث يفنلاب ددهيو

 .فرصتب ۰۱۷/۵ ةياهنلاو ةيادبلا : ریثک نبا ظفاحلا (۱)

 دمحم دمحُا ةمالعلا : قیقحت دمحأ مامإلا دنسم : ینابیشلا لبنح نب دمحأ مام الا )۲(

 .(9519) مقر 255/١4 .ت نودب رصمب فراعملا راد ةعيط «ركاش

۳۳۷ 



 دعب هبنکی وأ هددهي نأ نكمي الف هذ رمعل ةبسنلاب امآو ۔ ب
 مل نيح هعامس فرع وأ ءهباحصأ ىسن نيح هظفح فرع هنأل ؛ كلذ

II ۶0(  

 . اڑا لوسرلا نم هباحصآ عمسی

 ال ال ال ال ال ال

 .فرصتب ۲۷۲ ۲۷۵ص .مالسالا ةيوار ةريره وبأ :بیطخلا جاجع دمحم (۱)

۳۳۸ 
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 عباسلا بلطملا

 ''”یلاوملا نم ةاورلا یف كيكشتلا

 رابخألاو ثيداحألا يف اهب نعطيل روتكدلا اهراثآ يتلا هبشلا نمو

 ركب يبأ فالختساو و هللا لوسر ةايح نم ةريخألا ةرتفلا تلوانت يتلا

 نم اًريثك نأ  اهرسأب ةّئّسلا يف اهب نعطي يتلا هبشلا نم يه لب -
 ريبعت دح ىلع  نيذلا يلاوملا نم اوناك اهتياورو ةّئّسلاب اونع نيذلا

 مهدالب اوحتف مهنأل ؛برعلا ىلع نغضلا نم مهبولق أربت مل]  روتكدلا
 ناك اذإو «ةيمأ ينب مايأ رمألاب مهنود نم اورثأتسا مث ء«مهناطلس اولازأو

 ىلع رثكي نأ يف ةبارغ ياف ةي هللا لوسر ىلع رثك دق بذكلا
 . ۳۱ [هباحصأ نم نینموملا

 ؛اّمومع ةاورلا يف هکیکشت ضرعم یف مالکلا اذه روتکدلا لاق

 نم ةقد مظعا وأ اهورضح مهنأك ةقيقد ةياور ثادحالا نووري مهنأو

 ُدّیسلاو «هب ماق وأ اًرمأ يِلَو نم لكو ْبّرلا :یلوملاو ىلوم عمج :يلاوملا )١(
 معلا نباو معلاك ةَبَصَعلا نم ُبيرقلاو «هیلع ُمَعْنُملاو ُمِعْنملاو ُعباتلاو ُدبعلاو
 اخالطصا مهب دوصقملاو ۰۱۸۲ ص «يلو :ةدام «زیجولا مجعملا .كلذ وحنو

 حلطصم ریسیت .هريغ دي ىلع ملسأ يذلا وأ ُقَتْعُملا وأ «فلاحملا صخشلا وه
 ۰۲۳۰ ص «ثیدحلا

 ۲۹ص «ناخیشلا :نیسح هط (۲)

۳۳۹ 



 امو» : هلوقب ةديدجلا هتهبش ىلإ لخدی مث اهیف اوکراشو اهورضح نیذلا

 هترابع رکذی مث '''(يلاوملا نم اوناک نم ةاورلا نم نأ یسنن نأ يغبني
 .اّقباس هنع اهانلقن یتلا

 نأ مولعملا نمف فاحجالا نم ریثک هيف هجولا اذهب ةهبشلا ءاقلاو

 ریسفتلاو تیدحلا اهصخأو ةيعرشلا مولعلاب اونعو اولغتشا نیذلا مظعم

 .هيف نعطو نيدلل مده ةلمج مهيف كيكشتلاو «ىلاوملا نم اوناك

 نم :هل لاق ("0كلملا دبع نب ماشه نأ يرهزلا رکذ

 *"سواط :تلق «نمیلا لهأف :لاق ءاطع :تلقف ؟ةكم دوسي
 ا ی (ه) 0.7 1 علا لل

 نب نوميم :تلقف ؟ةريزجلا لهأف :لاق بیج یبآ نب ديزي

 .۳۵ص «ناخیشلا :نيسح هط )١(

 ةعبسو ةنس ةرشع عست ةفالخلا يف ثکم يومآ ةفيلخ كلملا دبع نب ماشه (0)

 مکحلا مئاعد دطوی نأ عاطتسا «ةيافك ةيمأ ينب ءافلخ رثکآ نم «مايأو رهشآ

 میهاربا نسح :عجار .نییولعلا نم ماقتنالا يف هناعمإ هيلع ذخویو يومالا

 .۳۳۶ ۰۳۳۳/۱ مالسالا خيرات «نسح

 ناك مهالوم يشرقلا «يكملا «حابر يبآ نب ءاطع وه (ه۱۱4/۸۲۷) :ءاطع (۲)

 نم نیتئام كردآ ءكلذ دعب يمع مث جرعآ «لشآ ءسطفأ ؛روعآ ؛دوسآ

 نورسفملاو ریسفتلا .يبهذلا نيسح دمحم :عجار .اًهيقف اًندحم ناك ءةباحصلا

 ۰۱۱۶/۱ ت .ب .رصم «ةبهو ةبتکم

 ثیدحلا دعي ناکو یقتو ملع بحاص ناکو نمیلا نکس :ناسیک نب سواط )٤(

 :عجار .ةنس نوعستو عضب ذئموپ هل ناکو ءه١٠“ ةنس ةكمب تام .افرح افرح
 .اهدعب امو ۲۷۲/۶ یربکلا تاقبطلا :دعس نب دمحم

 ملع بحاص ناك قشمدب رقتساو ةنيدملاب ملعت يعبات :يقشمدلا لوحکم )٥(

 .۳۸۱/۵ یربکلا تاقبطلا :عجار ه۱۱۸ ةنس يفوت «یقتو

 شیرق نم يؤل نب رماع ينبل یلوم ناك ءاجر ابآ ینکی :بیبح يبآ نب ديزي )٦(
 :عجار .دمحم نب ناورم ةفالخ يف ھ۱۲۸ ةنس تام ثیدحلا ریثک ةقث ناکو
 0۵ یربکلا تاقبطلا

۳۳۰ 



 "حازم نب كاحضلا :تلق ؟ناسارخ لهأف :لاق ۰" نارهم

 لهأف :لاق ."”نسحلا يبآ نب نسحلا :تلقف ؟ةرصبلا لهأف : لاق

 لك دنع هل لوقي هنأ رکذو «“يعخنلا ميهاربإ :تلقف ؟ةفوکلا

 املف «يلاوملا نم :لوقیف ؟يلاوملا نم مآ برعلا نمآ :دحاو

 یتح برعلا ىلع يلاوملا نّدوستل هّلاو «يرهز اي :لاق یهتنا

 نینموملا ريمأ اي :تلقف «اهتحت برعلاو ربانملا ىلع اهل َبْطْخُي
 .؟[طقس هعّيض نمو داس هظفح نمف هنیدو هللا رمآ وه امنإ

 متهت ةرضاح لهأ اوناک مهنأل ؛ملعلا يف يلاوملا غوبن ناکو

 نبا كلذ ىلإ بهذ نممو فینصتلاو ةباتکلا اهتلمج نمو عئانصلاب

 ."هتمدقم يف نودلخ

 اورثکتسا ةباحصلا نأ وهو] رخآ اًيبس نيمأ دمحأ ذاتسألا فيضيو

 اًرجات يباحصلا ناك اذإف مهلامعأو مهتويب يف مهنومدختسي يلاوملا نم

 هناوعأو هذيمالت هيلاوم تناك اًملاع ناک اذإو «ةراجتلا يف هناوعأ هيلاومف

 ريثك ةقث ناك بويأ ابأ ىنكي ةريزجلا لهأ نم يعبات :نارهم نب نوميم )١(
 ٦٠٤/٤. ىربكلا تاقبطلا : عجار .ه۱۱۷ ةنس تام «ثيدحلا

 هنع ذخأو ريبج نب ديعسب یقتلا ءمساقلا ابآ ىنكي يعبات :محازم نب كاحضلا (۲)
 ٦٥/٤. ىربكلا تاقبطلا :عجار .ه١٠٠ ةنس ناسارخب تام «ريسفتلا

 .۔٢٥۲ص .هتمجرت قيس :يرصبلا نسحلا (۳)

 ةشئاع نينمؤملا مأ ىأر ءروعأ ناك نارمع ابأ ىنكي «يعبات : يعخنلا ميهاربإ )٤(

 باعو ةئجرملا عدب نيريس نب دمحم ىلع ملعت «همع عم جح نيح يبص وهو
 .۲۲/۵ ىريكلا تاقبطلا :عجار ھ۱٦۹ ةنس تام مهبهذم

 بتکلا راد «ثیدحلا مولع راصتخا حرش ثیثحلا ثعابلا :رکاش دمحم دمحآ )٥(
 .۲ ۲ ص «ت نودب «توریب ةيملعلا

 )٦( ص مالسالا رجف يف نيمأ دمحآ /ذاتسألا هنع هلقن ۰۲۲ ۲۳.

۳1 



 انلیلدو «رفسلاو ةماق الا يف مهل مهتمزالمو «نلعلاو رسلا يف مهتداسل

 ةلسلس : رمع نبا نع « عفان نع كلام نع يعفاشلا ةياور 0

 .[بمذل 200

 يف ةاورلا نم يلاوملا رمآ اولمهي مل ثیدحلا ءاملع نإ مث

 اضاخ اثحبم كلذ نم اولعج ؛ةاورلا ةفرعم» يف اوبتک نیحف مهتافنصم

 اوفتکی مل مهنا لب «ءاملعلاو ةاورلا نم يلاوملا ةفرعم» : مهلوقب هونونع

 مهعاونآ فالتخا ىلع يلاوملا نيب اوزیم امنإو بسحف ةدرجملا ةفرعملاب
 : يهو .ةئالث يلاوملا عاونآ نآ اورکذف

 يحبصألا سنأ نب كلام مامالا :لثم .فلجلا یلوم -
 هم وق نأ كلذو فلحلا ءالوب يميت لص يحبصآ وهف ۳

 .فلحلاب شیرق ميتل ىلاوم (حَّبْصأ»

 همساو يعباتلا يئاطلا يرتخبلا وبأ :لثم «ةقاّتَعلا ىلوم ۔ ب

 .هقتعأف ءيط نم ناك هديس نأل يط یلوم وهو «زوریف نب دیعس

 ؛ ىفعجلا یراخبلا ليعامسإ نب دمحم : لثم (مالس الا یلوم - جا

 سئخأ نب ناَمْيلا دي ىلع ملسأف اًيسوجم ناك ةريغملا هدج نأل

 .""[هيلإ بیثف ءيفْعُجلا

 ةرسألا ةبتكم «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا یالسالا رجف :نيمأ دمحأ (۱)
 TEY ۰۲۲ص ء٦7

 .مهبسنو مهبلص نم :يأ تبیلص (۲)

 .۲۳۰ص ءثیدحلا حلطصم ريسيت :ناحطلا دومحم .د (۳)

۳۳۱ 



 ةفرعمو سیللا نم نمألا] ةفرعملا يف قیقدتلا اذه دئاوف نم ناکو

 ةليبقلا ىلإ بوسنملا زیمتیل مث نمو الو وأ اّبسن ةليبقلا ىلإ بوسنملا
 ."”[اًبسن ةليبقلا كلت نم همسا يف هكراشي نمع ءالو

 يتأي ةاورلا ةفرعم يف ميظعلا جهنملا اذهو ةقدلا هذه دعبو

 ةمأ يف ككشيف طايتحا وأ ةدؤت نود ًالاسرإ ماكحألا لسريل روتكدلا

 .هار يآرل اهرسأب

 ال ال ال ال ان ال

 . هفت قیاسلا عجرملا )۱,

۳۳۳ 
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 حبارلا ثحبملا

 ةفيعضلا تاياورلل هلوبق

 ىلع اهب لالدتسالاو ةفيعض تاياور تابثإ يف روتكدلا ددرتي مل
 تایاورلا كلت نع اوتكسي مل نيثدحملا نأ عم ةحيحص تاياور اهنأ

 ايي لوسرلا ثيدح يف اًمكح ىوهلا نم لعج دق روتكدلا نأ الإ

 هاوه فلاخ امو ءاًفيعض ناك ناو هتبثأ هاوه قفاو امف هباحصأ رابخأو

 !نيحيحصلا يف ناك ناو هدر

 نيح «هاوه تقفاو اهنآل اهتبثأ يتلا ةعوضوملا ثيداحألا نمف

 ةصقل هتابثإ هتيب لآو هسفن ىلع باطخلا نب رمع ةدش ىلع لدتسي ناك

 .توملا ىتح هل رمع برضو ةمحش يبأ

 يبأ طسوألا نمحرلا دبع هنبا عم رمع ةصقو] :روتكدلا لوقي

 مل هنأ نم هب فصوي رمع ناك ام قّدصت ءاّقح ةعئار ةفورعم ةمحش

 ناك اذه هنبا نأ نوثدحتي ةاورلاف یئال ةمول هللا يف فاخي نكي

 ىلإ البقأف ءامدن مث .هل بحاص عم رمخلا برش هنأو رصمب

 هركو ءامهيلع دحلا ةماقإب امهرهطي نأ هيلإ نابلطي صاعلا نب ورمع
 هبرضف سانلا نم دهشمب نينمؤملا ريمأ نبا ىلع دحلا ميقي نأ ورمع

۳۳ 



 ىلع یفخت ءارمألا ءابنآ نكت ملو ؛رمع كلذ غلبو «هراد نحص يف
 هنبا هيلإ لسري نأ هرمأیو «فينعتلا دشآ هفنعی ورمع ىلإ بتکف ؛رمع
 ةفيلخلا ىلإ بتکو «ورمع عاطأف هیلع قشآ رفسلا نوکیل ۲۳ بتق ىلع
 يف دودحلا ميقي ثیح هنبا ىلع دحلا ماقآ هنأ هل دكؤيو هیلا رذتعی

 امناو «هماقآ يذلا دحلاب دتعي ملو «هنم لبقی مل رمع نکلو هراد نحص

 مل «اذودکم اضیرم هيلإ هب ءيجو ةنيدملا غلب اذإ یتح یتفلا رظتنا
 هيلع دحلا ماقآ امناو «ءانعلا نم هرفس يف يقل امب الو هضرمب لفحی

 !هيلإ تفتلی ملف یتفلا هثاغتسا دقو .نیملسملا ةعامج نم رضحمب اًروف

 برض يف یضم امناو «لاق امب ًابعی ملف .يلتاق كنإ :یتفلا هل لاقو

 .اًحربم ابرض یتفلا

 ىلع دزي مل توملا ىلع افرشم هنبا یآر نيح هنا :ةاورلا لوقیف

 تامو ءدودحلا ميقي كابآ نأ هئبنأف ايب هللا لوسر تیقل اذإ :هل لاق نأ

 ."”[هيلع اًنزح رهظي ملف هنبا

 بحاص لك اهركني ةديدش ةغلابم اهيف روتكدلا اهركذ امك ةياورلاو

 اًميدق يأرلا یلوآو ءاملعلا نم دحاو ريغ اهعم فقو دقو ةميلس ةرطف

 .اًئيدحو
“ 

 هللا همحر - ۳ داقعلا ذاتسألا مهنم صخأو نيرصاعملا ركذب أدبأو

 نمو اهرابخآ قفاوتت ةصق هذهف] :هلوقب هيلع بقع ثيدحلا ركذ نيحف ۔

 )١( زيجولا مجعملا .ريعبلا مانس ردق ىلع ريغصلا لحرلا :بتق 41۷.

 ۰٥ ۰۲۱ص « ناخیشلا : نیسح هط (۲)

 رکفمو بتاک .(م19 /ه ۲۳ 5 م۱۸۸۹/ھ۱۳۰۷) :داقعلا دومحم سابع (۳)

 نم تارشعلا هل .تاغل ةدع نقتأو .فئاظو ةدعب قحتلا ؛رصم ىف دلو
 1۱۳ص يمالسالا مجعملا .تایرقبعلا :اهمهآو هریغو مالسالا يف تافلوملا

۳۳۵ 



 اهیلع أرطت نيح الا اهتالیصفت عیمج يف اهبرغتسن الف مهنع تیور
 كلذو قروهشملا تالوطبلا رابخآ نم ربخ لك ىلإ برستت يتلا ةغلابملا
 اهلبقت الو نیدلا اهبجوی ال يتلا ةوسقلا كلت هنبا ىلع رمع وسقی نأ

 لجأ نم توملل هضرعی وأ ؛تیم وهو دحلا هيلع ميقيف ةيناسنالا ةرطفلا
 .میقا دح

 هصیحمت یف انیضمو هانركنأف انفقوتسا يذلا بيرغلا وه اذه

 ۱ .'''[ہانردق ام صیحمتلا قباطف

 هجولا اذه اهب دري يتلا - لئالدلا ضرعتسی داقعلا ذاتسالا ذخأو

 ةماقإ ىلإ عراسي نكي مل هنأ نيبو «هسفن رمع ةريس نم - ةصقلا نم
 ةوسقلا هرکی ناكو «تاهبشلاب دودحلا ًاردی ناكو «نيبتي ىتح دودحلا

 يذلا رمع نب هللادبع ةياور داقعلا ذاتسألا يضرو «دحلا ةماقإ دنع

 مث «ةوسقلا هذه رمأ اهيف سيلو نمحرلا دبع هيخأ ربخ اهيف يكحي
 ةغلابم رمالا ناك ولو «هيخأو هيبأ نع هللادبع ةياور هذه] :هلوقب اهعبتأ

 رمألا ناك وأ «ةغلابملا هذهب سانلا قحأ نبالا ناكل رمع لدع ىف

 رمأ هنكلو ةمحرلا هذهب سانلا قحأ خألا ناكل نمحرلا دبعب ةمحر

 ةصقلا هذه نم هلبقن نأ انل زوجي يذلاف ةدايز الو هيف صقن ال قدص

 لدعلا وهو اهضقاني الو رمع قئالخ عم ميقتسي يذلا بناجلا وه
 .. .ةدايزلا اميس الو قدایز الو هبنذ ىلع هدلو ةبساحم يف حيحصلا

 نم ةمحرلاو لدعلا الكو ءاوسلا ىلع هتمحرو هلدع عم ميقتست ال يتلا

 ."[هيف ةليصألا هتافص

 ةئس ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ةعبط «رمع ةيرقبع :داقعلا دومحم سابع )۱(

 .۲ ۵ ص ۰م۱۹۷ ۹ ۹

 .۳۹ص ءقباسلا عجرملا (۷)

۳۳۹ 



 اهرکذ یتلا یه داقعلا ذاتسالا اهیضر یتلا رمع نب هللادبع ةياورو
 . ۱ : 8 )١2( _ہ

 يرهزلا نع اهصنو باطخلا نب رمع بقانم يف يزوجلا نبا مامالا
 دبع برش :لاق رمع نب هلادبع نأ شادبع نب ملاس ينربخآ :لاق

 نحنو ۰" ثراحلا نب ةبقع ةعورس وبأ هعم برشو رمع نب نمحرل دو ءٹثراحلا نب ةبقع 2 أ ذو رمع نب نمحرلا
 ىلإ اقلطنا اوحص املف ءاركسف «باطخلا نب رمع ةفالخ ىف رصمب

 نب ورمع ايتأ امهنأ رعشأ ملو :رمع نب هللادبع لاق .هانبرش بارش

 رادلا لخدا :هل تلقف .ركس دق هنأ يخآ يل ركذف :لاق «صاعلا

 .ریمالا ثدح دق هنأ یننذاف كرّهطأ

 سوژر ىلع مويلا قلحت ال هللاو : تلقف رمع نب هللادبع لاق

 يعم لخدف  دحلا عم نوقلحي كاذ ذإ اوناکو  كقلحأ لخدا «سانلا

 نب ورمع مهدلج مث «يديب يخأ تقلحف :هللادبع لاق «رادلا

 دبعب ّيلإ ثعبا نأ :ورمع ىلإ بتكف باطخلا نب رمع عمسف «صاعلا

 نمحرلا دبع مدق املف ورمع كلذ لعفف «بتق ىلع رمع نب نمحرلا
 اًرهش ثبلف هلسرأ مث «هنم هناكم لجأ نم هبقاعو هدلج رمع ىلع

 رمع ِدَلَج نم تام هنأ سانلا ةماع ُبسحيف ءہردق هباصأ مث اًحيحص

 نب يلع نب نمحرلا دبع (م۱۲۰ ۱/۱۱۱۱١ ۔ ه41//١5141) يزوجلا نبا )١(

 (جرفلا وبأ «نيدلا لامج) يزوجلا نباب فورعملا يلبنحلا يدادغبلا ...دمحم

 یرخآ عاونأ يف كراشم «خروم «بيدأ ظعاو هيقف ءرسفم ظفاح «ثدحم

 يف ديناسملا عماج «ممألا خيرات يف مظتنملا :ةريثكلا هتافلؤم نم مولعلا نم
 ء۶۲ نیفلوملا مجعم « تادلجم عبس

 .يلفونلا يشرقلا يصق نب فانم دبع نب لفون نب رماع نب ثراحلا نب ةبقع )٢(
 ؛حتفلا موي اًعيمج املسأ امهنأو ةعورس يبأ وخأ وه :ليقو ءةعورس ابأ ىنكي

 ةباغلا دسأ .رصمب باطخلا نب رمع نب نمحرلا دبع عم رمخلا برش يذلا وهو
 ء۸۳

۳۳۷ 



 .)[هدلج نم تمي ملو

 الو :تلق] :هلوق ةياورلا ىلع يزوجلا نبا بیقعت نم ناکو

 برش امناو :رمخلا برش هنأ رمع نب نمحرلا دبعب نظی نأ يغبني
 ةعورس وبآ كلذکو :رکسی ال هنم برش ام نأ نظو ًالوأتم ذیبنلا

 رکسلا ىلإ رمالا امهب جرخ املف «ردب لهآ نم ةعورس وبآو (هبحاص)

 ريغ «طیرفتلا ىلع مدنلا درجم امهیفکی ناك دقو دحلاب ریهطتلا ابلط
 ءدحلا ةماقإ ىلإ اهاملسأاف ةطرفملا امهسفنآ ىلع هناحبس هلل ابضغ امهنآ

 هبرض امناو ءاذح كلذ سيلف هدلو ىلع برضلا داعأ رمع نوک امأو

 .رركي ال دحلاف الإو ءاّبیدآتو اًبضغ

 ةراتف اوداعأو هيف اودبأف صاصقلا نم موق ثيدحلا اذه ذخآ دقو

 انزلا ىلع ةراتو ءرمخلا برش ىلع ابورضم دلولا اذه نولعجي

 .رمع لثم نم ردصي نأ زوجي ال «ماوعلا يكبي اًمقرم اًمالك نوركذيو

 اذه تهزنو تاعوضوملا باتك ىف هقرطب ثيدحلا تركذ دقو

 ۱ . ۳۲[ هنع باتکلا

 ال ال ال ال ال ال

 دمحم ىلع .د :قیقحت باطخلا نب رمع نینموملا ريمأ بقانم :يزوجلا نبا )١(
 ۸٦۲٣ص ۸۲۰۰۰ ةنس ةرسألا ةبتكم «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةتيهلا ءرمع
 ۔۹

 .۹٦۲ص :قباسلا ردصملا (۲)

۳۳۸ 
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 سماخلا تحبملا

 نظلاب ثيدحلا ححصي روتكدلا

 هدنع امهف ءدرو يفن يلماع روتكدلا دنع نظلاو كشلا ناك امكو

 ضعب در روتكدلا ناك نئلو «رارقإلاو تابثإلا ىلإ ليبس كلذك
 كلذك وهف «هآر اًيأر فلاخت اهنأل وأ اهيف هكشل الا ءيشل ال ثيداحألا

 املاط تابثإلا اذه ىف ددرتي الو كشلاو نظلاب ثيداحألا ضعب تبثي

 تاقثلا» : ظفل ةاورلا ىلع علخي نأ عروتی الو .هاوهو هيأرل اّقفاوم ناك

 كئلوآ ثیداحآ دري هنأ یرخآ نطاوم يف هنأش نم ناك امنیب «ةاورلا نم

 ثیدحلا ةمدخ يف مهمدق خوسرو مهتلزنم ىلإ تافتلا نود تاقثلا

 .هتیاورو

 وهو روتکدلا هب ثدحت ام انه هب للدآ يذلا لیلدلاو

 نم ناکف «یربکلا ةنتفلا» ثادحآ يف يلع نب نسحلا نع ثدحتی

 ذخأ يبنلا نأ ثیدحلا باحصآ نم تاقثلا یور دقو] :هلوق

 هیلا رظنی لعجو .ربنملا ىلع هبناج ىلإ هسلجاف يبص وهو نسحلا
 نإ :لاق مث اًرارم كلذ لعفی «یرخآ ةرم سانلا ىلإ رظنیو «قرم

 نم نیتریبک نيتئف نيب هب حلصی نأ هللا لعلو دیس اذه ينبا

۳۳۹ 



 .«نیملسملا

 هنأ نظلا ربکآو .ثیدحلا اذه حص اذاف :روتکدلا لوقي مث

 ۲[ ۰۰ . حيحص

 نکلو ةحيحصلا ةَّنُسلا بتک يف هدورول حیحص العف ثیدحلاف

 دمتعا امنإو هتاور ىلإ رظنلاب الو ةيثيدح ةدعاقب هححصي مل روتكدلا

 .هدح و نظلا ىلع

 يف اًمالك لوقي ذإ هطبختو هبارطضا يف روتکدلل بجعي ءرملاو

 .لعفلاب امإو لوقلاب امإ رخآ عضوم يف هضقنيف دوعي مث عضوم

 نع سانلا دعبأ هارن مث اهتاورو رابخألا نم هفقوم حضوي اًمالك یربکلا
 .اًقيبطتو اًعقاو مالكلا اذه

 رثكأ نوبذكي نيذلا بهذم بهذن نأ يغبني امف] :روتكدلا لوقي
 انلعف نإ نحنف «فالتخاو ةنتف نم مهنيب ناك ام انيلإ تلقن يتلا رابخألا

 نال «يبنلا ثعب ذنم هلك يمالسإلا خيراتلا بذكن نأ دزن مل كلذ

 رابخأو حتفلا رابخآ اوور نیذلا مهسفنآ مه نتفلا هذه رابخآ اوور نیذلا

 ام لوري نيح مھفدصن نآ يعبي امف ءءاقلخلاو « يبنلا ةريسو يزاغملا

 ضعب قدصن نأ يغبني امو ءانبجعي ال ام نوري نيح مهبذكن نأو انقوري

 نسحلا بقانم باب ب ىبنلا باحصأ لئاضف ىف ۷/۷ يراخبلا هاور ثيدحلا )١(

 نسحلا بقانم «بقانملا يف (۳۷۷۵) مقر يذمرتلاو ءاهريغ يفو ا نيسحلاو
 ىلع وهو هتيعر مامإلا ةبطاخم باب تعمجلا يف ٠ ۷/۳ يتاسنلاو ‹ نيسحلاو

 .۳۳/۹ لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج :رظنا .ربنملا

 ةيملاعلا ةكرشلا ءةلماكلا ةعومجملا - يلع - ىربكلا ةنتفلا :نيسح هط .د ()

 .5090/5 م1945 ء٥ط توريب «باتکلل

 سج



 هضعبو انيضري هضعب نآل الإ ءيشل ال ءرخآلا هضعب بذکنو خیراتلا

us; 
 ۰ رد وب

 ام لک بذکن وأ یوری ام لک قدصن نأ كلذك یغبنی امو

 ًاطخلا مهیلع زوجي «سانلا نم سان مهسفنآ ةاورلا امناو «ىوري

 اوفرع دق مهسفنآ ءامدقلاو .بذکلاو قدصلا مهیلع زوجیو ؛باوصلاو

 «بیذکتلاو قیدصتلاو حیرجتلاو لیدعتلا دعا وق اوعضوو هل اوأیهتو كلذ

 اميف كشلاو ۰" هطاقسا نكمي ام طاقسإو «هحيجرت نكمي ام حيجرتو

 نأو ءاهوكلس ىتلا قيرطلا كلسن نأ سأب انيلع سيلف «هيف كشلا بجي

 دعاوقلا نم نوثدحملا فرع ام اهوفرع ىتلا دعاوقلا ىلإ فيضن
 اهلیلحتو صوصنلا قیقحت ىلع اهب نونیعتسی يتلا " ةديدجلا 1 لاس ےہ ۰ ۳),

 تا ةف و

 ال ال ال ال ال ال

 هجهنم نع ثیدحلا نم اخضاو تاب هلعلو روتکدلا جهنم وه هتاذب مالکلا اذه )١(

 سا عم هلماعت يف

 دعاوقلا كلت ىلع ةحيحصلا ثيداحألا نم ثيدحل هدر يف روتکدلا مزتلي مل (۲)

 .نيمدقألا دنع اهررق ىتلا

 امك اهدمتعاو نظلاو كشلا ةدعاق یهو ةريطخو ةليلج ةدعاق روتكدلا فاضأ (۳)
 ملو هرمأ بلاغ يف اهيلع لّوعو اهب ماه دقل لب ءتابثإلاو يفنلا يف انیآر

 .اهريغ ىلإ تفتلي
 )٤( ةلماكلا ةعومجملا - نامثع - یربکلا ةنتفلا : نیسح هط ۳۲۱۷/4

۳:۱ 
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 7و 7
 4 سداسلا لبهفلا

 يمالسإلا خيراتلاو نيسح هط

 : ثحابم ةينامثو ديهمت ىلع لمتشيو

 : دیھمتلا

 ركب يبأ) نيخيشلا خيرات نم نيسح هط فقوم :لوألا ثحبملا

 .(رمعو

 نيملسملا قيرحت ىوعد نم نيسح هط فقوم : يناثلا ثحبملا

 .ةيردنكسإلا ةبتكمل

 الك ىبنلا ةباحص نم نيسح هط فقوم : ثلاثلا ثحبملا
 .ةلضفملا ةثالثلا نورقلا نم روتكدلا فقوم : عبارلا ثحبملا
 .ةدشارلا ةفالخلا نم نيسح هط فقوم : سماخلا ثحبملا

 .ةيمالسإلا تاحوتفلا ةيضق يف نيسح هط يأر : سداسلا ثحبملا

 .ةطمارقلاو جنزلا ةيضق يف نيسح هط يأر : عباسلا ثحبملا

 ۔أبس نب ہللادبع ةيضق يف نيسح هط يأر : نماثلا ثحبملا

 ہک کل

۳:۲۳ 
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 ل ثب

 سوداسلا لصفلا

 يمالسالا خیراتلاو نيسح هط

 دیھمت

 نم اخضاو كلذ ادبو ءاًريبك ءامامتها خیراتلاب نیسح هط متها

 ىلإ ةريبک ةجردب ةهجوتم تناك اسنرف يف هتساردف «یلوالا بلطلا مايأ

 هلاغتشاو اسنرف نم هتدوع بقع خیراتلل هجوتلا اذه دادزاو «خیراتلا

 یتح لمعلا اذهب رمتساو ينامورلاو ينانويلا میدقلا خیراتلل ءاّسردم

 ةيلهآ تلظ نأ دعب ةيموكح تحبصاف ةلودلاب ةيرصملا ةعماجلا تقحلآ

 اذاتسأ .نیسح هط روتکدلا نیعف ۰۱۹۲۵ ةنس یتح م۱۹۰۸ ةنس نم

 ."بادالا ةيلك يف يبرعلا بدألا خیراتل

 هنأ یتح هئاطعو نیسح هط جاتنا يف ریبک مامتها خيراتلل ناکو

 ذإ .اهلک هتايح ةلحر يف نیسح هط َبَحاَص خیراتلا نإ :لوقلا اننکمی

 ةينيدلا ةرهاظلا» جارخإب يعماجلا لمعلاب هلاغتشا دعب فیلأتلا هط ًادتبا

 ةعماجلا ةفيحص يف رشنیو «ةیندملا يف اهرثآو ةهلالا روطتو نانویلا دنع

 «ةیرصملا ةعماجلا يف میدقلا خيراتلا سورد» :ناونع تحت ةيرصملا

۳:۵ 



 يف ردص يذلاو «ناخیشلا وه خیراتلا يف فلوم ءەل جاتنا رخآ نوکیو
 ۲٣۳ء۰ ةنس

 ةيخيراتلا هتافلؤم رصحن نأ عیطتسن نیسح هط تاباتک لالخ نمو

 .(ءازجآ ةثالث) ةريسلا شماه ىلع ١

 .قحلا دعولا - ۲

 .هونبو ىلع - ۲ «نامثع ١ :نيأزج ىف ىربكلا ةنتفلا ۳

 .مالسإلا ةآرم ۔٤

 ع

 .بيدأ ۔ 1

 . رکفلا ةداق _ ۷

 .مای الا - ۸

 :ةثالث حانم تاذ بتکلا هذهو]

 وهو هلاجر لظ يق ماعلا بناجلا وهو ءمالسإلا نع یحنم

 اهنيوانعو «ىلوألا ةعبرألا بتکلا مظتني قشلا اذهو «صاخلا بناجلا

 ىنعو ءدارفألا دري ملو ةايحلا دارأ ماعلا بناجلا ىلإ اهعوزن دكؤت

  هنيعب دحاول نوكت نأ هنعي ملو اهرثآو اهادم نايبو ثادحألا قوسب

 يناثلاو لوألا لثم «ةماعلا ةلالدلا هذه يف اهنم حيرص وه ام ةمثو

 ةبيرغ ةايح نع مالس الا ةايح ريغ ىرخأ ةابح نع یحنمو . . . عبارلاو

 .۔٤٦ص ءقباسلا عجرملا (۱)

۳:۹ 



 اًئيش اهیف يلميو اًئيش اهب رثأتی نأ دب ال ناکو .اهل أرقو خرؤملا اهشاع
 يف تناك ناو - ةرصاعم ةرظن نع یحنمو ...سداسلا هباتک وهو

 «بیدآ» هاباتک اهلثم - رصم خيرات لثمت اهنآ الإ ةيتاذ ةريس لصألا

 .'[«مايألا»و

 لالخ نمو "اديفاليد ويجروج يلاطيإلا قرشتسملا نأ ريغ
 وأ دقنلا نم عون هنأب هفصو يذلاو خیراتلل هنسحتسا يذلا موهفملا

 خیراتلا قاطن يف يبدالا نيسح هط جاتنإ نم ریبکلا ردقلا لخدآ «نفلا

 ةميدقلا نانویلا دالب نعو ؛يلهاجلا رعشلا نع نیسح هط هبتک ام لعجف
 بدألا نع هبتک ام كلذکو «ةينيدلاو ةيبدالاو ةيعامتجالا اهرهاظم يف

 يف ةفاقثلاو میلعتلا لکاشم نع هبتک امو هتازیممو هروطتو ميدقلا يبرعلا

 ,"”خيراتلا نم اغون هرهوج يف كلذ لک ربتعا ءرصاعملا يبرعلا ملاعلا

 انلمع نوکیسف يمالسالا خیراتلا لصفلا اذه يف دصقن اننأل ارظنو

 تئدحت دق تنك املو .اصوصخ هب تينع يتلا تافلوملا يف اروصحم

 فسا نم روتکدلا فقوم تلوانت نيح «ةریسلا شماه یلع» باتک نع

 تافنصملا هذه یوس مالسالا خيرات يف روتکدلا تافلوم نم قبي ملف

 : ةيلاتلا

 .قحلا دعولا - ۱

 .هونبو ىلع - ب «نامثع - أ «یربکلا ةنتفلا - ۲

 .فرصتب ٦۸ص «(هرصع باتک هف رعی امك

 هفرعي امك نيسح هط) باتك نمض ثحب :خروملا نيسح هط :اديفاليدويج روج 2

 .فرصتب ۹۸ص « (هرصع باتك

۳:۷ 



 .مالس الا ةارم - ۳

 .(رمعو ركب وبأ) ناخیشلا - ٤

 ايي يبنلا مايأ ةوعدلا خيرات يكحي وهف قحلا دعولا باتک امآف

 نیفعضتسملا نم يبنلا عابتآ نع ثیدحلا وهو اهبناوج نم بناج يف
 یلع» باتکل ًالمكم ربتعی باتکلاف .مهل نیکرشملا ءاذيإ نم ناك امو

 مل نیباتکلا نيذه يف روتکدلاو «يوبنلا دهعلل هخیرأت يف «ةریسلا شماه
 یطعآ امنا «نیقباسلا بتک ىف تدرو امك ةيخيراتلا ثادحألاب نعي

 ءظافلألا ىلع يناعملا رثآو تارابعلا مظنو ةغايصلا يف ةيرحلا هسفنل

 .نیباتکلا نیذهل هلبرسف صصقلا بولسآ ىلإ دمع اذلو

 یربکلا ةنتفلا) نیدشارلا ءافلخلا ةايحل تخرآ یتلا هبتک یف امآ

 يف ةعيرس ةلوج هلعج يذلا (مالسإلا ةآرم» اهدعب نمو (ناخیشلاو
 بولسأ لوألا هبولسآ نع جرخ» بتکلا هذه يف هلك يمالسالا خيراتلا

 «خروی وهو اضاق ناك اذه ىلع هنكلو خرؤملا بولسأ ىلإ صاقلا

 هكرت امك ليختلل هبولسأ كرتي مل هنأ كانه هّصقو انه هّصق نيب قرفلاو

 ثادحألا نم لعج لب كانه هكرت امك رحلا ءالمإلل هكرتي ملو كانه

 .«هتصق ةدام انه ةیخیراتلا

 :يمالسإلا خيراتلا ةياتكو نيسح هط

 نيذلا صاخشألا :ءايشأ ةثالث نمضتي خيراتلا نأ لوقلا ةهادب نم]

 وأ ثحبلا اذه روصي يذلا ثيدحلا «هودجوأ امی مهلوح تیدحلا رودي

 باتک هفرعی امک نيسح هبط « يمالسإلا خرؤملا نيسح هط : يرايبالا میهاربا ۱(

 ۰.۹۲ ص «هرصع

۳:۸ 



 :ةيلاتلا لحارملاب رمي داكي ءارقتسالاو

 .داوملا عیمجت :يأ «عیمجتلا ةلحرم :یلوألا ةلحرملا - ۱

 .عمج ام ةشقانم :يآ .دقنلا ةلحرم :ةيناثلا ةلحرملا - ۲

 .[لحارملا قشآ یهو لیوأتلا ةلحرم :ةثلاثلا ةلحرملا - ۳

 : نیرمآ ىلع موقی خرؤملا لمع «رخآ ریبعتب وأ

 .بلطلا اذه ىف ةيعوضوملاو قدصلا

 ."[اهيلع مکحلاو تایاورلاو ثداوحلا ریسفت : يناثلا

 ءاملعلا هطرتشا ام مزتلي مل روتکدلا نأ دجن نیدشارلا ءافلخلا رصع

 ةدسافلا نم ةحيحصلا تایاورلا ةفرعمل دعاوق ةّئَّسلا ءاملع عضو دقل]

 ثیدحلا حلطصم بتک يف ائودم هدجن اًقيقد اًسهنم كلذ ىف اوعبتاو

 يرحتلاو تشتلا ةهرورض : هدعاوق نمو ةَّنّسلاو نآرقلا نم ذوخأم وهو

 اما تن ايل :ىلاعت هللا لوقي ىنعملا اذه ىفو ةياورلا قدص نم

 ۶2۲ تہی اغرما هللا رضن» : لگ هللا لوسر لوقو "”4اَوييَنَه کب قيا کاج نإ

 ٢٦۷ص ءقباسلا عجرملا (۱)

 يف نیسح هط هبتک امیف ناتهبلاو روزلا :نورخآو يداهلا دبع لامج .د (۲)
 .۱۱۲ ص «ناخیشلا

 .1 :ةیالا تارجحلا ةروس (۳)

۳:۹ 



 ۰ (۱۷) f. ۰ “Il شب |.
 رظناف «عماس نم یعرآ غلبم برف .هعمس امك غلبف ائیش انم عمس

 .لقنلا ةقد ىلع صن دقف «هعمس امک» :هلوق ىلإ

 ىف تبثتلا نيثدحملل اونس نم لوآ نودشارلا ءافلخلا ناكو

 دقن ملع رهظ اذه ىلع ءانبو «رابخألا لوبق يف اوطاتحاو «ةياورلا
 مهتالحرو مهرابخأ تنود كلذلو (ةاورلا) لاجرلا نع لاؤسلاو «رابخألا

 لصتملا فرعيل ؛مھذیمالتو مهخويشو مهتايفوو مهتدالو تاونسو
 ثدحتي يذلا ليدعتلاو حرجلا ملع رهظ امك «دیناسألا نم عطقنملاو

 تناك ءاوس خیراتلا بتکو . .هریغ نم ةقثلا ةفرعمل ةاورلا ةلادع يف

 وآ ۳ "یربطلا خیراتو قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا لثم ةيلوأ رداصم

 ىلإ جاتحت ةیخیرات تامولعمو ةدام يوحت اهنإف «ةيوناث رداصم تناك
 تامولعملا يف رداصم يهف فئازلا نم حيحصلا ةفرعمل ةلبرغو دقن

 .*[رابخألا دقن يف رداصم تسيلو ةيخيراتلا

 غيلبت ىلع ثحلا يف ءاج ام باب «ملعلا يف (51109) مقر يذمرتلا هجرخأ )١(

 : عجار .نابح نباو هحام نباو دمحآ اضیآ هاورو « حیحص هدانساو «عامسلا

 ۰۱۸/۸ لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج

 عمجل هدهج سرك «ثیدحلا يف تبثو فلؤم :دمحم ہللادبع وبأ :قاحسإ نبا (؟)

 :امهلوأ «نیباتک ىف ىبنلا ةريس نودو «ىبنلا ةايحب ةقلعتملا صصقلاو رابخألا

 ماشه نبا عمج دقو «يزاغملا : یناثلاو :ثعبملاو ًادتبملا وآ ًادتبملا باتک

 فراعملا ةرئاد : عجار .ةريسلا يف هباتك امهنم صلختساو قاحسإ نبا يباتك

 ۰۸۸/۱ ةيمالسإلا

 نم لمآ يف م۸۳۹ ةنس دلو يبرعلا خرؤملا ريرج نب دمحم رفعج وبآ :يربطلا (۳)

 عماج :یمسملا هريسفتو كولملاو لسرلا خيرات هراثآ مهآ نم ؛ناتسربط لامعآ

 .اهدعب امو ۱۷/۱۵ ةيمالسالا فراعملا ةرثاد :عجار .نآرقلا ریسفت يف نايبلا

 یف نیسح هط هبتک امیف ناتهبلاو روزلا :«نورخآو» يداهلادبع لامج .د )٤(

۳۵۰ 



 يمالسالا خیراتلا ةباتكب اونع نمم یمادقلا نم ریثک ناك دقل

 هنوعمسی ام نوعضخي ال اوناکو «تایاور نم نوعمسی امل ةلقن درجم

 خيش هب رذتعا ام اًبرغتسم نكي مل اذلو قطنملا وأ لقعلل تایاور نم

 فلاخی وأ لوقنملا ضقانی امم هباتک يف ءاج امع يربطلا نیخرژملا

 رزولا نم ةءارب هسفنل كلذ نم لعجو دانسالا رکذب یفتکاو لوقعملا

 :«كولملاو ممالا خیرات» هباتک ةمدقم يف لاق دقل «ةعبتلا نم اًجورخو

 ترضحأ ام لك يف يدامتعا نأ اذه انباتک يف رظانلا ملعيلو]

 رابخألا نم تيور ام ىلع وه امنإ هيف همسار ىنأ تطرش امم هيف هركذ

 كردأ ام نود هيف اهتاور ىلإ اهدنسم انأ يتلا راثآلاو هيف اهركاذ انأ يتلا

 ناك ذإ «هنم ليلقلا ريسيلا الإ سوفنلا ركفب طبنتسأو لوقعلا حجحب

 ريغ نيثداحلا ءانبأ نم نئاك وه امو نيضاملا رابخأ نم ناك امب ملعلا
 لقنو نيربخملا رابخإب الإ مهنامز كردي ملو مهدهاشي مل نم لصاو

 نکی امف «سوفنلا ركفب طابنتسالاو ءلوقعلاب جارختسالا نود نيلقانلا

 وأ هئراق هركنتسي امم نيضاملا ضعب نع هانركذ ربخ نم اذه يباتك يف

 يف ىنعم الو ةحصلا نم اًهجو هل فرعي مل هنأ لجأ نم هعنشتسي

 ضعب لبق نم يتأ امنإو ءانلبق نم كلذ يف تؤي مل هنأ ملعيلف ةقيقحلا
 .©0[انيلإ يدأ ام وحن ىلع كلذ انيدأ امنإ انأو انيلإ هيلقان

 ةباحصو نيدشارلا ءافلخلا خيرات بتكي وهو نيسح هط روتكدلاو

 تاياورلا دقنب نعي مل خيراتلا اذه يف ةكراشم مهل تناك نيذلا يبنلا

 ردصملا ركذي ال هثحب بلاغ يف وه لب «دنسلا ةيحان نم اهصيحمتو
 داكت ال ةريسي فقاوم يف الإ «كلت وأ ةثداحلا هذه يف هيلإ عجر يذلا

 نيلاغملاو هل نيضفارلا نيب يسايسلا مالسالا :زيزع رافغلا دبع .د :نع القن (۱)
 .۲۱ ۰۲۵ص ۱۹۸۹ ۹ ةعبط « رصم «يلودلا مالعإلل ةقيقحلا راد «هيف
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 لقن هنأ رکذب يفتكي ردصملا رکذی نيحو ةدحاولا ديلا عباصآ ىلع دعت

 .یربکلا تاقبطلا بحاص وأ يربطلا نع

 تایاورلا نم اًريثك ذخأ ذإ ليل بطاحک اذه يف روتکدلا ناکف

 ذخأم (مهنم اولانیل) يبنلا ةباحص ىلع ةضفارلا اهقلتخا يتلا ثداوحلاو

 .لالضلا الإ هدعب سيل يذلا قحلا

 قفتت ال يتلا رابخألاو تاياورلا هاجت بيرغ كلسم روتكدلل ناكو

 دنتسي نأ نود ةيداع ريغ ةأرجب اهنم ريثكلا دري ناكف «هئارآو هراكفأ عم
 يف ككشيو مهتلادع نم لاني ةاورلا رابخأب ملع وأ ةيثيدح ةدعاق ىلإ

 .مهقدص

 ريسفت وهف هيف قحلا روتكدلا بناج يذلاو يناثلا روحملا امأ

 نييبرغلا كلسم كلذ يف روتكدلا كلس دقل ءاهيلع مكحلاو ثداوحلا

 ةكرح ىلع تارثؤملا رصحيو ايدام اًريسفت خيراتلا ةكرح رسفي يذلا]
 يف امك جاتنإلا لئاسو لدبت لثم ةيداملا لماوعلا يف يرشبلا خيراتلا

 نم ةيجراخلا ةئيبلا رثآ ىلع ةدمتعملا تاريسفتلا وأ «يسكراملا ركفلا

 ."7[يبرغلا يداملا ركفلا يف امك داصتقاو ايفارغجو خانم

 قيقحت وه يرشبلا خيراتلا نأ ررقيف] خيراتلل يمالسإلا ريسفتلا امأ

 ردقب ضرألا يف ناسنإلل ةحاتملا ةيلعافلا لالخ نم ةينابرلا ةئيشملا

 ءايندلا ةايحلا يف هردق اهب هللا يرجي ةنيعم ننس بسحبو «هللا نم

 ثحبلا ال اهلك هتاذ قيقحتل ناسنإلا يعس وه یرخآ ةهج نم خيراتلاو

 امنإ ءبسحف ذاوحتسالاو ةرطيسلاو عاتملا الو «بسحف ماعطلا نع

 «ناخیشلا يف نیسح هط هبتک امیف ناتهبلاو روزلا :يداهلا دبع لامج .د )١(

 ۱ ۱۱4ص
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 تاعلطتو تاردقو تافاط نم ناسنالا هيلع لمتشی ام لك قیقحت

 وهو ...ةبيرقلا تابغرلاو ةرهاقلا تارورضلا بناج ىلإ «قاوشآو
 ال يذلا امهکباشت لالخ نم تقولا تاذ يف ةعامجلاو درفلا خيرات

 .۲[دح دنع فقی ال يذلا امهعفادتو «يهتني

 ىلع اهرصقیف ةرثؤملا لماوعلاو عفاودلا لوانتی يداملا ریسفتلاف

 نم هلوح امب هرثأتو سنجو برشمو لکأم نم ناسنالا تارورض
 كولس هیجوت يف نیدلا رثآ اًمامت لفغیو .كولس طامنأو دئاقعو راکفآ

 مکحلاو میوقتلا يف ًاطخلا نوكي انه نمو «ةايحلا يف هلمعو ناسنالا

 .خیراتلا نم كلتو ةرتفلا هذه ىلع

 اًصاخ الافتحا لفتحی] خیراتلل يمالسالا ریسفتلا ناف كانه نمو

 ردقب - ةمتاخلا ةلاسرلا ةرتف ةصاخبو - ةيرشيلا ةايحلا يف يدهلا تارتفب

 .تارتفلا هذه دمع نع يلهاجلا ریسفتلا لفغي ام

 هتالاح رثكأو «هتالاح عفرأ يف ناسنالا لثمت اهنأل هب لفتحی

 هتازاجنا عورآ يهف مث نمو «هفالختسا طرشو هدوجو فده عم ةماقتسا

 رکذ لبق ماكحألا قلطنف ثادحألا قبسن ال یتحو ''[ضرألا ىلع
 .ًادبن نأ يغبني ثيح نم ًادبنلف . . .اهبابسآ رکذ لبق جئاتنلا وأ تايثيحلا

Ûال ال ال ال ال  

 . ۱۳ ص م۱۹۸۹/ه ۹ ۲ ط

 ۱4 ۰۱۷ ص «خیراتلل يمالسإلا ريسفتلا لوح : بطق دمحم (۲)
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 ل ت

 لوألا ثحبملا

 نيخيشلا خيرات نم هفقوم

 (رمعو ركب يبآ)

 و

 :دیهمن

 خیراتلا يف نیسح هط هفنص ام رخآ «ناخیشلا» باتک ناك دقل

 مل باتکلا اذه فلآ نيح وهو م۱۹7۰ ماع باتکلا ردص ذإ يمالسالا

 ءانثلاو حدملل اناک ناو ؛نیمیظعلا نیذه ىلع ءانثلا وأ حدمتلا دصقی

 اذه ىلإ هقبس دقلف مئاقولا لیصفتو ثادحألا درس دصقی ملو ءالهأ

 :هلوقب ثحبلا اذه نم هتياغ اًحضوم لاق امناو نوریثک رمألا

 ركب يبآ ةيصخش ثیدحلا اذه یراقل نيبأ نآو فرعآ نأ دیرآ]

 اهروصت امکو امهتریس نم فرعن ام اهروصی امك «هللا امهمحر رمعو

 يذلا عباطلا اذه اهروصی امکو ءامهرصع يف تناك يتلا ثادحألا

 اميف رثالا مظعأ هل ناك يذلاو امهدعب نم نيملسملا ةايح هب تعبط

 .نتف نم اهيف مجن امو راوطأ نم ةيبرعلا ةمألا هل تعضخ

 هدعب نم بعتآ هنإ :ركب يبآ نع لاق رمع نإ :ةاورلا لوقیو

"ot 



 هدعب ءاج نمل اًباعتإ ركب يبآ نم دشآ ناك رمع نأ يف كش نم سیلو

 ةماقإ يفو مکحلا ةسايس يف نیملسملل تجهن دق نیمامالا نیذه ةريسف

 ءافلخلا ىلع قش اهن «ةاواسملاو ةبرحلاو لدعلا ىلع سانلا رومآ

 وأ اعوط - هنع مهروصق ةجيتن تناکف .هوعبتی نأ امهدعب نم كولملاو

 اهنم تمجن يتلاو «هّلا همحر نامثع اهیف لتق يتلا ةنتفلا هذه - اهرک

 نأ هللا هرک ةريثک ءامد اهیف تکفسو 4و9 يلع اهیف لتف یرخآ نتف

 جهنلا اذه .نآلا ىلإ اًمئاق لاز ام اًماسقنا ةمألا اهیف تمسقناو كفست

 وه كولملاو ءافلخلا امهدعب هنع رصق يذلاو .ناخیشلا هجهن يذلا

 دعب هنم صلختسآو ثیدحلا اذه یراقل هولجأو هفرعآ نأ دیرآ يذلا

 ."[هللا امهمحر رمعو ركب يبأ ةيصخش كلذ

 يف مالسإلا خرأ نيح نيسح هط راص هسفن جهنلا اذه ىلعو

 .«مالسالا ةآرم» لالخ نم هعيرس ةلالطإ

 هلوانت لالخ نم نيخيشلل اهصلختسا یتلا ةروصلا یه امف

 .ةمداقلا تاحفصلا يف هللا نذإب هيلع فوقولا لواحأس ام اذه ؟امهتايحل

 :نیسح هط راظنمب قيدصلا رکی وبأ

 ةافو لبق 485 قيدصلا ركب يبأ ةايحب نيسح هط روتكدلا نعي مل

 يف هفقومو هي هللا لوسر توم نم هنع ثيدحلا أدتبا امنإو ی يبنلا
 .هل نيملسملا ةعيابمو ةفيقسلا ثادحأ نم اهدعب امو تاظحللا كلت

 ركب يبأ ةعيابم رمآ يف نيسح هط هيلإ ىهتنا ام رطخآ نمو
 ىنب دقلو !!نيملسملا نم ةروشم ريغ ىلع تمت اهنأ هك قيدصلا

 ۰ ۰٩ ص «ناخیشلا : نیسح هط )۱(
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 هذه تلوانت يتلا تایاورلا نم طیلخ ىلع ةجيتنلا هذه روتکدلا

 نأب یفتکاو هردصم ىلإ اهنم ةثداح روتکدلا وزعي مل يتلاو ثادحالا

 نأ ىلإ ...«نومعزي»و ««ةاورلا معزیو» :هلوقب ثادحألا مظعم ردصی

 ءيش نم نكي امهمو» :هلوقب اهررقف ةمساحلا ةجيتنلا كلت ىلإ یهتنا
 اهیف اورواشتی مل نوملسملا ناك ناو تحصو ركب يبآ ةعيب تمت دقف

 هللا یقو ةتلف تناك ركب یبآ ةعيب نإ :لوقی هللا همحر رمع ناك یتح

 ۱ .اهرش نیملسملا

 ىلع تماق اهنأل ؛ةئطاخ روتکدلا اهيلإ یهتنا يتلا ةجيتنلا اذهو

 تمت يتلا ةروصلا امآ .ةتحصلاو توبثلا ةيحان نم صحمت مل تایاور

 نع تناکو» ةباحصلا عامجاب تناکف هي قیدصلا ركب يبأ ةعيب اهب

 ناك ام امأو ءراصنألا الو نورجاهملا هيلع فلتخي ملو ءرايتخاو اضر

 ةيلوت ىلع راصنألا صرحل ناكف لوسرلا ةافو موي ةفيقسلا ثيدح نم
 افده حبصتس يبنلا ةافو دعب ةنيدملا نأو ةصاخ نيملسملا نع دوذي نم

 راصنالا دفاوت مث ةديبع وبأ هعيابو ركب ابأ رمع عياب دقل ...ءادعألل

 عمجلا اذه لبق نم ةصاخلا ةعيبلا كلذب هل تمتو ركب يبأ ةعيب ىلع

 لحلا لهأ مهيلع قلطن نأ نكمي نيذلا مهو ةفيقسلا يف دجاوت يذلا

 ةباحصلا ىهتنا نأ دعب دجسملا يف ةماعلا ةعيبلا تناك مث كاذنآ دقعلاو

 . ای يبنلا نفد نم

 تباجتسا ام ناعرس اهنكل ةفلتخم ءارآ كانه تناك هنأ يفنن الو

 .هدنع تلزنو قحلا توصل

 . ٤۱۳ص «مالسإلا ةارم : نيسح هط ۱(

 ۸۳ ۰۸۲/۱ نیدشارلا ءافلخلا خيرات يف تارظن :رباص معنملا دبع يملح .د (۲)

 .فرصتب

۳۹۹ 



 عامتجالا اذه يف تراد يأرلا تالجاسم نأ ررقن نأ يفكيو»

 اهنإ یتح «ةفلتخملا رظنلا تاهجو تلثم ثيحب ةحارص يفو ةيرحب
 اذه نأب دهشي نأ :'''ادلانودکام) ذاتسألا وه اًيبرغ اًبتاك تعد

 قفو تاشقانملا هيف تراد يسايس رمتؤمب ديعب دح ىلإ ركذي عامتجالا

 .'''اةٹیدحلا بيلاسألا

 يف هنأ هيف معز ضرغم مالك دعب تءاج قرشتسملا اذه ةملكو

 ةيادب ناك عامتجالا اذه نأو «بازحأ ةعبرأ دجوت تناك ةفيقسلا عامتجا

 رمتست نأ اهل اًردقم ناك يتلا تاعزانملاو تاسفانملاو تابارطضالا لكل

 مث ؛نورجاهملا :مه اهدعي امك بازحألا هذهو «يمالسالا خيراتلا يف

 نييطارقتسرألا» بزح هوعدي عبار بزح اًريخأو ةعيشلاف ءراصنألا

 تناك فالخلا ةرئاد نأ نایب ىلإ لوقلا اذه نم فدهي وهو "«نييكملا

 مل كلذ ناف ؛رکب يبأل ةعيبلا دقع نم مغرلا ىلع هنأو اذج ةعساو

 تناك بساورلا هذه نأو بولقلا يف هبساور تيقبو فالخلا ىلع ضقي
 .دهعلا كلذ يف نيملسملا خيرات اهب رم يتلا نحملاو ايالبلا يف اًببس

 ىلع صن ذإ ةرابع حضوأو اظفل حرصأ روتکدلا ناك ناو ؛قرشتسملا

 مالكلا اذهو !نيملسملا نم ىروش ريغ ىلع تناك ركب يبأ ةعيب نأ

 رميوز ليومص عم فرشأ يكيرمأ (م۱۹۳/۸۱۸۲۳) كالب ناكند .دلانودکام )١(
 .(۱۳۱/۳ نوقرشتسملا) .م۱۹۱۱ يمالسالا ملاعلا ةلجم رادصإ ىلع

 « رصم «ثارتلا راد «ةيمالسإلا ةيسايسلا تايرظنلا : سيرلا نيدلا ءايض دمحم .د )۲)

 . ۲۳۹ص ما ۰۷ ط

 اذه تاءاعدا ىلع هيف فلوملا در دقو ۰۶۱ ص هسفن قباسلا عجرملا )۳(

 ةعيشلل بزح دوجو نم هاعدا ام ةصاخ بازحأ يأ دوجو ىفنو قرشتسملا

 .نییکملا نم ءاينغألل بزحو
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 ةفيلخ ركب يبأ رایتخا ىلع اوربجآ سانلا نأ ةفلاخملا موهفمب رعشی

 يب يبنلا تيب لآل ركب يبآ ةافاجم

 ةمطاف نارجهل ركب ابأ افج هيض اًيلع نأ نيسح هط روتكدلا ركذ

 هللا ءافأ امم هيب هللا لوسر نم اهئاریم ةمطاف ءاطعإ ركب ىبأ ضفرل هل

 ام «ثرون ال» :لاق ةي هللا لوسر نأ اهباجأو ۰" كدف نم هیبن ىلع
 .)«ةقدص وهف انکرت

 یتح هملکت ملو ةمطاف هترجهف] : هلوقپ كلذ ىلع روتکدلا بقع

 مل كلذ لجأ نمو .هل ةمطاف نارجهل ركب ابآ افج اّیلع نأكو تتام

 حلص ناك مث - ةاورلا معزي امیف - اليل اهنفد لب اهتومب ركب ابآ نذؤي
 .۳[رکب يبأو يلع نيب كلذ دعب

 املاطلف «معازملا كلت ددر نم لوأ سيل روتكدلا نأ قحلاو

 يبأ نم لينلا اهئارو نم نيدصاق اودبزأو اهلوح اوغرأو ةعيشلا اهددر

 دحأ *”يسلجملا لوق نم كلذ ىلع لدأ سيلو هك قيدصلا ركب

 هيبن ىلع هللا ءافأ لخنو نيع اهيف ءزاجحلا ةيحانب :ليقو ءربيخب ةيرق :كدف )١(

 .(1۷۳/۱۰ برعلا ناسل) .هنم اک دمحم

 يف هنم عسوأو ۲۱۰ - ۲۰۹/6 يراخبلا حيحص نم ةباحصلا لئاضف باتك يف (۲)

 .۸۲/۵ يراخبلا حيحص نم ربيخ ةوزغ بابب يزاغملا باتك
 .۳۹ص «ناخیشلا : نیسح هط (۳)

 )٤( ةنس دلو یسلجملا ىقت دمحم نب رقاب دمحم الملا وه :یسلجملا ۱۰۱۳۷»

 ةعيشلا يف هلثم ري ملو ؛مهموصخو بلا ءادعأ دلأ نم ه۱۱۱۰ ةنس تامو
 مامإ» وأ «نیدهتجملا ةمتاخ» هنومسي «اشحاف ائیذب ناسللا طيلس نیرخآتملا
 عمج هیفو «راونألا راحب» باتک اهنم ةريثك تافنصم هل «نیرخأتملا يف ةمئالا

 ةعيشلا :ریهظ يهلإ ناسحإ «ةیسرافلاو ةيبرعلا يف ةريثك بتک هلو یتش مولعل
 .۳۷ص ھ١٤٠٠ ء٦ط ناتسکاب سا نامجرت ةرادإ : تیبلا لهأو

۳۸ 



 اًيلع ينعي - نینموملا ريمأ نع ةفالخلا بصغ امل ركب ابآ نآ) مهئامعز

 عمط هرمآ مكحأو '''راصنألاو نیرجاهملا نم اًربج ةعيبلا ذخأو هن

 لاملاب مهيلإ سانلا لیمی مهیدیآ يف تعقو ول اهنأب هنم افوخ كدف يف
 ال یتح مهسالفا داراف (هقافرو ركب ابآ :ينعي) نیلاضلا ءالؤه نوکرتیو

 لجالو .ةلطابلا مهتفالخ لطبتو مهیف سانلا عمطی الو ءيش مهل ىقبي

 ال ءايبنألا رشاعم نحن» ةارتفملا ةثيبخلا ةياورلا كلت اوعضو كلذ

 .'''(اةقدص انکرت ام ثرون

 ةرابع مهف نوئیسی سانلا نم اًريثك نأب روتکدلا مالک ىلع درُيو

 یتح ركب ابآ ثدحت ملو تعجر ةمطاف نآ يهو ةصقلا هذهب تدرو

 ةباحصلا لالج عم قفاوتي اذیج اًمهف اهمهفي ء ءاملعلا نم اًرفن نکل تتام

 كدف ةثارو يف هملكت ملو تعجر اهنإ معن :نولوقيف مهتلزنم ميركو

 .۳)تتام یتح اذه ىلع تلظو

 الف اي ركب يبأ نيبو ةمطاف نيب ةبضاغم كانه تناك هنأ امأ

 نم بضغتو «يبنلا مالک فلاخت نأ ةمطاف نم لقعيأ] ءاذهب قدصن

 اذه قالخأ فرعي يذلا نإ . . الا يبنلا مالک ذفني هنال ؛رکب يبأ

 هلعفت فیکف «كلذ لعفی نأ مهنم يباحص یندآ نم دعبتسی لیجلا

 اذه یبرتی ملآ يب لسرلا دیس تنبو ةنجلا لهآ ءاسن ةديس ةمطاف

 هل ىس اد دوم الو نیم ناک امو :یلاعت هللا لوق ىلع لیجلا

 تناك ركب يبأ ةعيب نإ :لاق نيح يعيشلا اذه عم نیسح هط روتکدلا قفاوتی )١(

 اذه كلذ ىلع صن امك اًربج تناك اهنآ :يأ «نیملسملا نم ىروش ريغ ىلع
 ! يعيشلا

 - يعيشلا لوقل :رظناو ء۹۰ ۰۸ص ءتیبلا لهأو ةعيشلا :ريهظ يهلإ ناسحإ (؟)
 .«ةثيبخلا ةياورلا» :هلوقب فيرشلا ثيدحلا فصي وهو - قحتسپ ام هللا نم هيلع

 .١5ص قباسلا عجرملا )۳(

۳۰۹ 



 < ھو

 ص دقق ملوسرو ا صعب نمو مهرمآ نم درب مه یا نزکی نأ ما :هلوسرو

 یتح هملکت ملف هترجه ةمطاف نإ :لاقي فيك د ا ۴

 .۳[مهب طلتخت وأ لاجرلا ملكت ءاسنلا دهعلا 8 يف ناک یتمو !تتام

 ناص هللا نإ» :(۱5۷/۷) ةٌَنُسلا جاهنم يف "ةيميت نبا لاقو

 مهتوبن يف حدقي نمل ةهبش كلذ نوكي الكل ءايند اوثروي نأ ءايبنألا

 هجاوزآ لپ يبنلا هئرو نم نإ مث 98 ؛مهتئرول اهوئروو ايندلا اوبلط مهنأب

 «يوبنلا ثيدحلا اذهب اهبيصن تمرح دقو ركب يبأ تنب ةشئاع مهنمو
۱ 5 0 25 

 .cK .هتنبا ثرت نا بحال يرطفلا هليم عم ركب وبا ىرج ولو

 اهريغو كدف تراصو كلذ دعب ّيلع ىلوت دقو) :رخا عضوم يف لاقو
 دلو الو گپ یبنلا تاحوز الو ةمطاف دالوأل طعي ملو :؛ہمکح تحت

 ."(هئاریم نم اًئیش سابعلا

 ابأ نذؤی ملو اليل ةمطاف نفد هنأو ءركب يبأل یلع ةبضاغم امأ

 ةعيشلا ءاملع نم دحاو ريغ هبذك امم اذهف اهيلع يلصي الئل اهتومب ركب
 .ءادتبا ةيرفلا هذه اوأشنأ نيذلاو - مهسفنأ

 )١( :ةيآلا «بازحألا ةروس ۳۰.

 )٢( نيدشارلا ءافلخلا خيرات يف تارظن :رباص يملح .د ۰۹۸/۱ ۹۹.

 دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ (م۱۳۲۸ ۔ ۱۲۱۳/۸۷۲۸ )5517  :ةيميت نبا (۳)
 يف كراشم دهتجم هيقف رسفم ءظفاح ؛ تدحم «ينارحلا ةيميت نبا ۰ . مالسلا

 جاهنمو ةیعرلاو يعارلا حالصإ يف ةيعرشلا ةسايسلا «هتافنصم نم مولعلا عاونأ

 :ةلاحك اضر رمع] .ريثك اهريغو «ةیردقلاو ةعيشلا مالک ضقن يف ةيوبنلا َةّنّسلا
 .[۱۰۳/۱ نيفلؤملا مجعم

 ۱ ٥۵ص < ؛ يبرعلا نبا ركب

 مصاوقلا نم مصاوعلا :نع القن (۲۳۰/۳) ةيوبنلا ةّنّسلا جاهنم :ةيميت نبا )٥(
 ۱ ۰ ۵ ۰ ص «بيطخلا نيدلا بهم : قیقحت

۳۹۰ 



 مهلاوقآ نم كلذ ديفي ام '''ریھظ يهلإ ناسح) ذاتسألا لقن دقو

 : هلوق لثم

 تنب لاوحآ نع هلأسيل ةيحان نم يلعب لاصتالا مئاد قیدصلا ناك]

 .موقلا همع رب ام فالخ انا يبنلا

 يلع ناكو (2# ةمطاف :يأ) تضرمف» مهئاملع لاوقأ نمو

 وبآ هل لاق یلص املف .سمخلا تاولصلا دجسملا ىف ىلصي 4

 ءامسأ ركب يبأ ةجوز نأ دح ىلإ ةديطو تاقالعلا تناكو

 الت ىبنلا تنب ةمطاف ضرمت تناك ىتلا یه "”سيمع تنب

 ىف ةكيرش تناكو ..اهتافوب اّیلع تعن ىتلا یهو ءريخألا سفنلا

 .اهلسغ

 ركب وبأ لبقأف ةي هللا لوسر هيف ضبق مويك سانلا شهدو ءاسنلاو

 ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا نم جرخت «يناتسكاب ملاع ريهظ يهلإ ناسحإ )١(
 ىف ةديدع تافلؤم هل .ءثيدحلا نامجرت ةلجم ريرحت ةسائر ىلوت «ةرونملا

 ماع يف ةودن يف ةلبنق راجفنا يف دهشتسا ةلاضلا قرفلا فشك
 .۳۲ص «يمالسالا مجعملا ؛بهدلا وبأ هط فرشأ .(م۱۹۸۷/ھ۱۷)

 جوز ثراحلا تنب ةنوميم تخأ «ثراحلا نب دعم نب سيمع تنب ءامسأ (۲)

 مث بلاط يبأ نب رفعج اهجوز عم ةشبحلا ىلإ ترجاهو تملسأ يئ يبنلا
 اهجوزتف اهنع تام مث ركب وبأ اهجوزت رفعج لتق املف ةنيدملا ىلإ ترجاه
 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا .اًعيمج مهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع
 ١5/5. ةباحصلا

۱ 



 ةنبا ىلع ةالصلاب انقبست ال «نسحلا ابآ اي :نالوقیو اّیلع نایزعی رمعو
 (۲)۱ و

 ۰ [ هللا لوسر

 .اهدریو ةيرفلا هذه ضصضح دی ام تاملکلا هذه ىف لعل

 :هط روتکدلا رظن يف ةجذاس ركب ييآ ةسادس +

 يف 5 قیدصلا ركب يبأ ةسايس نع روتکدلا ثدحت نیح

 ةجاذسلا لك ةجذاس تناك اهنأب اهفصو هيلع درت تناك يتلا لاومألا

 يف - هللا همحر ركب يبأ ىلع درت سامخألا تناكو) :هلوق نم ناكف

 ةجاذسلا لك ةجذاس اهيف هتسايس تناك حتفلا ءدب يفو «ةدرلا بورح

 سامخآ نم هللا قح هب يدؤي ام اهنم ظفحي ناك «رسيلا لك ةريسي

 اتا اوملعاو 67# :لافنألا ةروس نم ةميركلا ةيآلا يف هنيب امك «مئانغلا

 نکسلاو یتسلاو را ینیو لولو ةسمخ هل 34 ونک ني مشی
 می داکرشل مي اَب لع ان مو هلی مس ہک ن ٍليبكلا آو
 ىلع اهرناس مسقيو ۳۹63 بی نت ل لع هلو نامل یل
 ناکو .مهلزانم فلتخت امهم سانلا نيب قرفی ال «ءاوس ةمسق نیملسملا

 .۳ءاقرالاو رارحألا نيب ةمسقلا هذه يف يوسي

 نراق امدنع ةجاذسلاب 5# ركب يبأ عينصل روتكدلا فصو ءاج

 نم للقي هنأكو هتاذ رمالا يف 4 باطخلا نب رمع لعفو هلعف نيب

 ابأ فصو يذلا وهف رومألا ةسايس يف هردق نم نهويو ركب يبأ لعف

 حص نإ .ةيلخادلا هتسايس يف ديدجت ركب يبأل نكي ملو) :هلوقب ركب

 .فرصتب ۷۷ ۰۷5ص «تیبلا لهأو ةعيشلا ءريهظ يهلإ ناسحإ )١(

 .4۱ :ةيآلا «لافنألا ةروس (۲)

 ١. 7١ص «ناخيشلا : نیسح هط (۳)

۳۹ 



 :مالسالا ىلإ اوداع نأ دعب برعلا يفو ةنيدملا يف هتریس يمسن نأ

 .؟۱(ةیلخاد ةسايس

 نم هلعجو رخآ نطوم يف هب هحدتما يذلا هتاذ رمالا وه هتطاسبو

 نیملسملا ةسايس يف رمع نع هب زاتما اًئيش ركب يبال فرعن الو]
 : نیرمآ الإ ةيلخادلا

 بورح ىف هداوق راصتنا دعب هيتأي ناك ءىفلا نأ :امهدحأ

 مهنيب قرفي ال نيملسملا نيب هيلإ لصي ام مسقي ركب وبأ ناكو . . .ةدرلا

 .قیقرلاو رارحالاو

 هللا لوسر عم نيدهاجملاو مالسإلا ىلإ نيقباسلا يف ملک املو

 رمع نأ یرنسو .غالب ايندلا امنإو .هللا دنع كلذ ىلع مهرجآ نإ :لاق

 .سانلل ةيطعألا ضرف نيح بهذملا اذه فلاخ

 ىلإ مهتدر نم نیدئاعلا عنمي ناكو یو يبنلا ةافو دعب همالسإ ىلع تيث

 نم مهنم اقافشإو ةهج نم مهل ةبوقع حتفلا يف ةكراشملا نم مالسالا

 ؛رکب يبأ ماكحأ نم مكحلا اذه رّیغ دق رمع نأ یرنسو «ىرخأ ةهج

 مهنم زاتمي ال نيملسملا ةماع نم الجر كلذ ادع اميف ركب وبأ ناكو
 Or ے ١
 . [ءيش يف

 ۔۹۸ص «ناخیشلا :نيسح هط (۱)

 .فرصتب ۱۰۱ ۰۱۰۰ ص .«ناخیشلا :نیسح هط (۲)

۳۹۳ 



 قبس امنا روتکدلا هب درفتی مل ركب يبأ تاردق نم نيوهتلا اذهو

 يف ركب يبأ ةدام بتك يذلا "لوب وه اهف نيقرشتسملا نم ريثك هيلإ
 امك اهيلإ عوجرلا رثكي روتكدلا ناك يتلا  ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 : ركب يبآ نع لوقي - هبتك ضعب يف ثدحت

 كسمتلا لک كسمت لب «ةديدج ئدابم وأ ءارآب ركب وبأ تأي ملا
 اذهب .هيلإ راشأ وأ هقيدص هب رمآ ام لك ىلع ظفاحو ءاي يبنلا ءارآب

 نأو مهنیب ناك يذلا روفنلا مغر ةباحصلا نيب فلؤي نأ عاطتسا

 امبو اذه هراكتبا مدعب حبصأو «ةملسملا ةعامجلا حلاصل مهمدختسي
 .؟۳)(دمحم نم هروص مزحلاو ةطاسبلا نيب عمج قلخ نم هل ناك

 :رکی يبآ فقوم یلع مکحلا

 رکذآ هتجاذسو هتطاسب نم ةرمو هتازیمم نم ةرم هدعف هيلع مکحلا

 لاوقأب كلذ بقعأ مث هدنع ءاطعلا يف لیضفتلا رییاعمو رمع فقوم

 .اعیمج نیفقوملا ىلع مکحلا يف ءاملعلا

 نب سوآ نب كلام نع هئئلس يف دواد وبأو هدنسم يف دمحأ ىورل

 دحأ ام هللاو :لوقي .ثالث ناميأ ىلع فلحي رمع ناك :لاق ناثدحلا

 نم ام هللاو .دحآ نم هب قحأب انأ امو ءدحأ نم لاملا اذهب قحأ

 انکلو ءاكولمم اًدبع الإ ءبيصن لاملا اذه ىف هلو الإ دحأ نيملسملا

 هوالبو لجرلاف تا ہللا لوسر نم انمسفو « هللا باتک نم انلزانم یلع

 ۰۲۸۹/۱ نوقرشتسملا .مالسالاب ريبك

 .۳۱۳/۱ ركب يبأ :ةدام تیمالسالا فراعملا ةرثاد (۲)

۳۹ 



 مالسالا يف هژانغو لجرلاو ءمالسإلا يف همدقو لجرلاو مالس الا يف

 , 0هناكم ىعري وهو لاملا اذه نم

 يف ركب يبأ يأر هل حجرت هتايح رخاوأ يف 4 رمع نأ ودبيو

 تربدتسا ام يرمآ نم تلبقتسا ول :لاقف «ءيفلا ةمسق يف ةيوستلا

 وبآ مامالا ركذو ءارقفلا ىلع اهتددرف «ءاينغألا لاومأ لوضف تذخأل

 ىلإ تشع نئل :لاق ءرثك دق لاملا ىأر امل هنأ جارخلا يف """فسوی

 يف اونوكي ىتح «مهالوأب سانلا یرخآ نقحلأل ءلباق نم ةليللا هذه

 .۳[كلذ لبق هللا همحر يفوتف :لاق !ءاوس ءاطعلا

 :رمعو ركب يبآ فقوم ىلع مكحلا يف ءاملعلا ءارآ

 :هلوقب نيفقوملا نيذه ىلع هللا همحر '''بطق ديس ديهشلا قلع

 ناك دقو ءرمع يأرو ركب يبأ يأر :لاملا ميسقت يف نذإ نايأر امه]

 نم دنسملا جيرخت يف طوؤانرألا خيشلا هفعضو ءركاش خيشلا هدانسإ ححص )١(
 تكسو (۲۹۵۰) دواد وبآ هاورو (۲۹۲) ثيدحلا «قاحسإ نب دمحم ةنعنع لجأ

 .هيلع
 دلو (م۷۹۸/ھ۱۸۲ - م۷۳۱/ھ۱۱۳) ميهاربإ نب بوقعي :يضاقلا فسوي وبأ )٢(

 هراثآ مهأ نم «دادخب ءاضق ىلوت ءةفینح يبأ مامإلا دي ىلع سرد «ةفوكلا يف
 .[ "5 : يمالسإلا مجعملا] .(جارخلا» باتك

 ءاهدصاقمو ةعيرشلا صوصن ءوض ىف ةيعرشلا ةسايسلا :يواضرقلا فسوي .د (۳)

 .۱۳۳ ۰۱۳۲ص ھ١٤٢١ یلوگلا ةعبطلا «ةبهو ةبتكم
 نم ءيرصم يمالسٍ) ثحاب ۷(6 - ۲۲ - )٤ A ۱۳۸۷/۱۳ ۲ بطق دیس عدل

 مارهالا يف ةفاحصلاب لمعو مولعلا راد نم جرخت طویسأب اشوم ةيرق ديلاوم
 «نیدلا اذھو «نارقلا لالظ ىف : هراثا نم « تایرودلا نم امهریغو ةلاسرلاو

 .[۸۰1/۱ نيفلؤملا مجعم] .مهريغو «نيدلا اذهل لبقتسملاو

۳ 



 لتاق نمک ليي هللا لوسر لتاق نم لعجآ الا :هدنس هل رمع یآرل

 وهو مالسالا يف لصأ يأرلا اذهلو «مالسالا يف هژالبو لجرلا»و «هعم

 :كلذك هدنس طظ ركب ىبأ يأرل ناكو ءءازجلاو دهجلا نيب لداعتلا

 هذه امنإو «ةمايقلا موي كلذ مهيفوي ؛مهرجآ هيلعو هلل اوملسأ امنإ)

 نأ نمقأ ناك ذإ ءركب يبأ يأر رايتخا يف ددرتن ال اننکلو «غالب ايندلا
 - نیدلا اذه لوصأ نم ريبك لصأ يهو - نیملسملا نيب ةاواسملا ققحي

 ""[توافتلا اذه نع تأشن يتلا ةرطخلا جئاتنلا جتني الأ ىرحأو

 مغرو] :هلوقب هللا همحر بطق ديس يأر ىلع يواضرقلا روتكدلا قلعيو

 «ةيوستلا ىلإ نيرصاعملا نم ريثك لیمو .بطق ديس ديهشلا يأر ةهاجو

 ىنب يتلا دعاوقلا نأ ىرن «كلذ ىلإ همايأ رخاوأ يف رمع ليم مغرو
 دق .ةلمجلا يف ةلداع دعاوق :ءاطعلا يف سانلا نيب ليضفتلا رمع اهيلع

 يف لذبلاو مالسإلا يف قباوسلا ساسأ ىلع سانلا ليضفت يف فقوتن

 زع هللا دنع هؤازج نوكي نأ يغبني اذهف «داهجلاو ةرجهلا نم هليبس

 .لجو

 نأ يغبني الف (هتجاحو لجرلاو ...هؤانغو لجرلا) :أدبم امأ

 نيبو ديلبلاو يكذلا نيبو لماخلاو لماعلا نيب ىوسي الف امهيف عزاني

 رثكت نم نيبو هتجاح لقت نم نيب یوسی ال امك .نالسکلاو دهتجملا
 ال نم ةجاحو (جوزتملا) لهآلا ةجاح نم لقأ بزعلا ةجاحف «هتجاح

 .[. . .لايعلا يذ ةجاح نم لقأ هل لايع

 «ت .ب ۰۲ط «قورشلا راد ءمالسإلا يف ةيعامتجالا ةلادعلا :بطق ديس )١(
 .۲ ۲۹ص

 ۔ ٦ ء۱۳۵ص « ةيعرشلا ةسايسلا : يواضرقلا فسوی .د (۲)

۳۹1 



 نم هداهتجا ىلع ءانب اًعيمج نيرمألا ةلأسملا هذه يف مامالل اوزاجآ

 اًراثيإ وأ ؛یوھل اًتابتا كلذ نوكي الأ طرشب ليضفتلا وأ ةيوستلا

 نمل اًريخأتو ریخأتلا قحتسي نمل اًميدقت وأ «مهريغ ىلع بيساحملل

 وحنلا اذه ىلع اناك امهنأ اه نيدشارلاب نظن نحنو «ميدقتلا قحتسي

 .اًهجوتو اًصالخإو اًقدص

 نع لاقي نأ بدالا نسح نم الو فاصنالا نم نكي مل انه نمو

 .ةجاذسلا لك جذاس هنأ هن ركب ىبأ فرصت

 !قحلا يف يباحي ركب وبأ
 يف قيدصلا ركب ابأ ليلجلا يباحصلا نيسح هط روتكدلا رهظأ

 ىلع اًصرح نيدلا رومأ يف طرفيف ؛قحلا يف لاجرلا يباحي نم ةروص

 .ايندلا نم ءيش

 «ثيدحلا بذكأ نظلاو نظلا ىلع نيسح هط روتكدلا دمتعا]

 راعشإو 4ط ركب يبأ يف نعطلل «ةيخيرات تاياور ىلع دمتعا امك

 نأ هداوق نم ديري ناك يذلا رمع لثم نكي مل قيدصلا نأ ئراقلا

 - هنأو رومالا نم رمأ يف دصقلا اوزواجتی الأو ءاوعيطيو اوعمسي

 اّضارح شويجلا داوق نوكي نأ ىلع اّضیرح نكي مل - ركب ابأ :يأ
 نأو .ءروجلاو فرسلا نع دعبأو «ةفصنلاو لدعلا ىلع صرحلا دشأ

 نوكي امو برحلا رمآ نم هدنع رثآ نكت مل ايلعلا هلثمو نيدلا رمأ
 ةفاخإ نم اهباقعأ يفو اهيف نوكي امو «ةميزه وأ راصتنا نم اهيف

 .مهل باهرإو سانلا

 الجر لتق 5# ديلولا نب دلاخ نأ ليلد نودب نيسح هط معزو

۳۹۷ 



 ام معز امك «لودعلا نیملسملا ةداهشب ""ةریون نب كلام) اًملسم

 اذلاخ یآر امنیح ه5 قیدصلا ركب ابآ نأ  ینعملا قايس نم مهفی
 سحآ امك سحي مل «هتآرما نم جوزتلا ىلإ «لجرلا اذه لتق دعب عرسآ

 رثي مل هنأو شا تاذ يف ةريون نب كلام لتقی مل اذلاخ نأ 4 رمع

 ةدايق نم دلاخ لزع ةرورضب رمع يأرل بجتسي مل هنأو مع راث امك

 رحتي مل هنأ مالسالا خيرات يف روتكدلا هبتك امل علاطملاو ۰ [شیجلا

 امف بط ديلولا نب دلاخ نع ثدحتي نيح فاصنإلاو سفنلا طبض

 ىلع صيرحلا «لتقلا يف فرسملا .رورغملا ربكتملاب الإ روتكدلا هفصي
 ةراهطلاو ةفعلاب دلاخ فصت يتلا تاياورلا نم روتكدلا فقيو «ءاسنلا

 نم لانت يتلا تاياورلا نم فقي سكعلابو باترملا ككشتملا فقوم

 لتق ركذت يتلا تاياورلا ركذي نيحف تبثملا قدصملا فقوم دلاخ

 سبحب رمأ ادلاخ نأ نوخرؤملا معزي] :لوقب اهأدبي ةريون نب كلام

 كلذ ناکو - ةدرلا لهأ نم هعابتأ ضعبو ةريون نب كلام - رفنلا ءالؤه

 نأ ةاورلا معزف .ليللا مدقت املك ةدش اهدرب دادزي دربلا ةديدش ةليل يف

 ناك نم مهفف ؛مكارسأ اوئفدآ نأ :سانلا يف يداني نأ اّیدانم رمأ اًدلاخ

 ءافدإلا ناكو (ةنانك نم سرحلا ناك) مهلتقب رمأ اذه نأ ءالؤه مهدنع

 «حايصلا دلاخ عمسو «هباحصأو اكلام اولتقف «لتقلا هانعم ةنانك ةغل يف

 نب ةبلعث نب ديبع نب دادش نب ةرمج نب ةريون نب كلام وه :ةريون نب كلام )١(
 ملساو 35 يبل يبنل تلا ىلع مدق ریو نب ممتم وخا ؛يعوبریلا يميمتلا وبس

 هدر نع رهظت م هنأ الإ اهحلاص ةوبنلا تعداو حاجس ترهظو برعلا تدتراو

 ۳۹۹/۶ ةباغلا دسأ : يرزجلا

 ىف نیسح هط هبتک امیف ناتهبلاو روزلا :نورخآو يداهلا دبع لامج .د (۲)

 .۲4ص «ناخیشلا

۳-۸ 



 .(هباصآ اًرمأ هللا دارآ اذإ» :لاق ربخآ املف

 ءا ربا الا هب داری ال يذلا فلكتلا نم ةياورلا هذه ىف ام حضاوو

 .رفنلا كئلوأ لتق نم دلاخ

 هل لاقف ءاكلام ضوافي ناك اًدلاخ نأ نومعزی ةاورلا نم نورخآو

 ديري ءاذكو اذك لوقي ناك مكبحاص نإ :هثيداحأ ضعب يف كلام

 كل وه سيلَوأ :ةلاقملا هذه كلام نم عمس نيح دلاخ لاق لك يبنلا

 .هلتقب رمأ مث ؟بحاصب

 بضغو ءاكلام لتق اّدلاخ نأ وه كش هيف سيل يذلا ءيشلاو

 هنأب دهشو دلاخ شيج يف ناك يبنلا باحصأ ةريخ نم لجر كلذل

 مسقأو شيجلا قراف هباحصأو كلام لتق ىأر املف «نونذؤي موقلا عمس

 ةداتق وبأ وه لجرلا اذهو ةنيدملا ىلإ عجرو ادا دلاخ عم لتاقی ال

 ديفت يتلاو ىلوألا ةياورلا يف روتکدلا ككش فيك رظناف '''[يراصنألا

 اهیلع مکحو «نوخرژملا معزیو» :هلوقب اهتياور أدبف أطخ لتق اکلام نأ
 كکش كلذکو ء٠٢٠٠ .فلکتلا نم ةياورلا هذه يف ام حضاوو» :هلوقب

 نم نورخآو» :لاق نیح هرفکل لتق اکلام نأ ديفت يتلا ةيناثلا ةياورلا يف

 ۱ !«نومعزی ةاورلا

 هيف سیل يذلا ءیشلاو» :هلوقب هردص دقف دلاخ ةنادإ یف هيأر امآ

 .(- اًملسم وهو ديري ۔ «اکلام لتق اًدلاخ نأ وه كش

 هعقوو كلام لتق أبن رمعو ركب يبأ يقلتل هط روتكدلا ضرع مث

 ,/ ۰۷۲ص « ناخبشلا : نيسح هط ۱(

۹ 
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 باحصأ رابک “ةداتق وبآ ملک دقو] :لاقف امهنم لك سفن يف

 هيلإ اوكشيل ركب يبأ ىلع لخدي نأ دارأو رمع مهيفو لو يبنلا
 نذإ ريغ نع شيجلا كرت هنأل ؛هيلع اًبضغ هءاقل ركب وبأ ىبأف ءاّدلاخ

 :هل لاقو كلام لتق يف هملكف ركب يبأ ىلع رمع لخد دقو «هریمآ نم

 حلأ املو ءأطخأف لوأت ركب وبأ لاقف .هلزعاف اهر دلاخ فيس يف نإ

 ميشأل تنك ام !رمع اي ينع كيلإ :لاق دلاخ لزع يف رمع هيلع

 .نيرفاكلا ىلع هللا هلس اًميس (دمغأل)

 ةنيدملا ىلإ دلاخ لبقأف «هیعدتسی دلاخ ىلإ ركب وبأ لسرآ مث
 ناكو «نوسلاج «رمع مهيف يبنلا باحصأ نم ةعامجو دجسملا لخدو

 (هفارطآ عمتجت بوث) ءابق هيلع ناك ؛بجعلا نم ءيش دلاخ رظنم يف

 ماق رمع هآر املف .اًمهسأ هتمامع يف سرغ دقو ديدحلا أدص هيف رهظب

 اًملسم الجر تلتف :لاقو ءاهمطحو هتمامع نم مهسالا هذه عزتناف هيلإ
 .هلتق رثإ كلام ةأرما جوزت دق دلاخ ناكو !هتأرما ىلع توزن مث

 ؛برحلا يف جاوزلا اذه لثم هركت برعلا تناكو :ةاورلا لاق

 اهجوزت هبسحأ امو ءاهجوز لتق دعب ميمت مأ جوزت اًدلاخ نأ ققحملاو

 ًاربتست امك اهأربتساف ىبسلا نم اهربتعا نوكي نأ الإ اهتدع ءاضقنا لبق

 يف ركب وبأ هرذعف «هربخ هيلع صقف ركب يبآ ىلع دلاخ لخدو

 نإ :ةاورلا لوقيو .هشيج ىلإ هدرو هتأرما جوزت يف هفنعو كلام لتق

 «یجرزخلا يراصنألا دعس نل. ۰ يعبر نب ثراحلا همسا : يراصنألا ةداتق وبأ ۱,

 نم اهدعب امو اًدحأ دهشو ءاّردب هدوهش يف فلتخا لک هللا لوسر سراف

 ھ٤٠ ةنس :لیقو «ةنيدملاب ھ٥٥٤ ةنس تام : ليقف هتافو یف فلتخا «دهاشملا

 ,[۲۵۲ ۰۲۵۱/۵ ةباغلا دسآ] .ةفوكلاب

۳۷۰ 



 .[رمع هملكي ملف ءهادحت

 بتك نم اهلقنو اهدرس يتلا فقاوملا رسفي روتكدلا حار مث

 قيدصلا ركب يبأ دشارلا ةفيلخلا ىلإ ءاسأف صيحمت وأ دقن نود خيراتلا

 تسل] :لاقف .ردي مل مأ كلذ ىرد ءلهجب وأ دمع نع ةغلاب ةءاسإ

 نأ ىرأ امنإو دلاخ ءازإب نيخيشلا فقوم نم ناك اميف لصفلا لواحأ

 .نيملسملا ةحلصمو هللا هجو هداهتجاب دارأ امهيلك

 هداوق عربأ هنأ ىلإو .برح لجر اًدلاخ نأ ىلإ ركب وبأ رظن
 ةحلصمل عيضم برحلا ءانثأ يف داوقلا لزع ىلإ عارسإلا نأ ىلإو

 ءازإب مهرمآ مهيلع دسفي نأو مهمئازع نهوي نأ كشويو «نيملسملا

 اذإ هفكفكي دلاخ ةوقب عافتنالا ىلع ركب وبأ رصأ انه نمو ..مهودع

 رومأ نم رمأ يف دصقلا زواجت اذإ هفنعيو «برحلا يف دصقلا زواجت
 ناكف ...ةبئاش لک نم ةصلاخ ايلعلا لثملا ىلإ رمع رظنو ...هسفن

 نم اهيف نوكي امو برحلا رمأ نم هدنع رثآ ايلعلا هلثمو نيدلا رمأ

 بيهرتو سانلا ةفاخإ نم اهباقعأ يفو اهيف نوكي امو «ةميزه وأ راصتنا
 هبأي مل هنأ هنأب يفخ فرط نم ركب يبأل ماهتا هيف مالكلا اذهو .'"”[مهل
 رصنلا قيقحت ىلإ فدهي ناك هنأو ءايلعلا لثملاو قالخألاو نيدلا رمأل

 .قالخألاو نيدلا باسح ىلع ولو ىتح نمث يأب

 ةمأ ناميإ لدعي هناميإ نأب ركب يبأل اپ ہللا لوسر ةداهش امآ]

 يذلا رهظمب ركب ابأ رهظي يذلا نیسح هط دنع رابتعا اهل سيلف مالسالا

 ۔۷۲ ۰۷۱ص «ناخیشلا : نیسح هط (۱)

 .فرصتب ۷۷ ۰۷۱ص «ناخیشلا : نیسح هط )٢)

۳۷1 



 حدملا اذهب نیسح هط نإ مث . . .ایلعلا لثملاو نیدلا رمآ يف زواجتی

 :يأ) دلاخ ىلع دحلا مقي مل رمع نأل ءاضيأ هيف نعطي رمعل فیزملا

 نأ مأ ؟هللا دودح نم دح يف زواجت اًضيأ 4ط رمع لهف (هتيالو دعب

 لتقي مل اذلاخ نأ مآ :ملسملا لتق دح وه ةدايقلا نم دلاخ لزع

 .اًرفاك ناك هنأل لب «ملسم وهو ةريون نب كلام

 نبا دروأ دقف ةريون نب كلام وخأ ةريون نب اًممتم كلذب دهشيو

 نب رمع تبجعأ ةيثرمب هاخآ ىثر دق كلام اخأ ةريون نب اًممتم نأ ريثألا

 لاقف 7١2(اًديز یخآ تیثرل رعشلا لوقأ تنك ول» :رمع هل لاقف باطخلا

 امل كيخأ عرصم عرص يخأ ناك ول» نينمؤملا ريمأ اي ءاوس ال :ممتم

 ام كوخأ هيلع تام ام ىلع تام ىخأ نأ ولا :ةياور یفو «[«هتيكب

 ركب ابأ نأ '*”يزيربتلا بيطخلل ةسامحلا حرش يف درو دقل] لب "”«هتيثر
 نع ملعلا نم هدنع امب الإ اذه لعفي ملو كلام لتقب اًدلاخ رمآ يذلا وه

 .*[هتینالع داسف نم كلذ ىلع بترت امو هتريرس داسفو كلام ةدر

 نب رمع وخآ وهو «دمحم وبآ يودعلا يشرقلا لیفن نب باطخلا نب دیز )١(

 ةيادبلا) .اهدعب امو اًردب دهشو ملسأ ءرمع نم ربکآ دیز ناکو ءهيبأل باطخلا
 .(۶۳/۵ ةياهنلاو

 .باطخلا نب دیز ةمجرت يف 4۳/۵ ةياهنلاو ةيادبلا عجار )٢(

 .؟ "ص ناتهبلاو روزلا :نورخآو يداهلا دبع لامج (۳)

 ينابيشلا ماطسب نب نسحلا نب دمحم نب يلع نب ییحی ايركز وبآ :يزيربتلا (4)
 رهشأو ھ٤٤١ ةنس دلو ةيبرعلا ةغللا هّقف يف نيروهشملا ءاملعلا نم بيطخلا

 يبأل ةسامحلا نيواودل حورش : :هراثآ نم ؛يرعملا ءالعلا وبآ مهنع ذخأ نم

 .(اهدعب امو ۵۱۷/4 ةيمالسالا فراعملا ةرئاد) :يبنتملاو مامت

 نم هلقن .ةيرشع ينئالا ةفحتلا رصتخم :يولهدلا میکح مالغ زیزعلا دبع هاش )٥(

 دیسلا هبذهو هرصتخا ؛يملسأالا ييحم نب دمحم مالغ ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا
 ن.ب بیطخلا نیدلا بحم هيلع قلعو هققح ء«ىسولآلا يركش دومحم

 ۱ . ٤٦۲ص :ت.ب

۳۷۳ 



 يف ریثک نبا رکذیف كلام ةأرماب دلاخ جاوز لوح رائي ام امآ
 ناك اکلام نإ : لیقو تلح امدعب اهب ینب اّدلاخ نأ ةياهنلاو ةيادبلا

 ةدعلا يضم ةدم ةيلهاجلا ةداع ىلع جاوزلا نع اهسبحو اهقلط دق

 .؟۲)لالح حاکتلاف

 نودب هتآرما ىلع هوزنو قح ریغب ملسمل هلتق ةياور تحص ولو]
 شیجلا ةدايق يف هيلع هللا ناوضر ركب وبآ هيقبي نأ لاحتسال حاکن

 لک يف لوقی هتريس ناسلو .كافس رجافب داضتعالا نع هل هدعبل

 ىلع كلذ نم دوعی املو "”4اًَرُسَع ناسا دم ثک امو# :فقوم

 بقل دقو - ةدرلا برح مايأ - مایالا رطخآ يف ةلاقلا ءوس نم مالسالا

 نأ لاحملا نم نوکی الفآ ءەل اًقيرشت “هللا فيس» بقلب اّدلاخ يحولا

 !؟اًرجاف اکافس بقللا اذهب يحولا فصي

 ءدلاخ يف ةيساقلا تاملکلا نم هيَ رمع ىلإ یزعی ام امأو

 كتلزع ام) :اذلاخ هلزع دنع رمع لوق اهتحص مدع تابثإ يف يفكيف

 ةراجحلاب اّمجر هلتقو لدانجلاب هامرل هنع كلذ حص ول لب “(ةبير نع

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا : ریثک نبا ۰۲۷/۵

 .۲۱۵ ۰۲۱ص ءةیرشع ىنثالا ةفحتلا رصتخم :يولهدلا زیزعلا دبع هاش (۲)

 ۱ .۵۱ :ةيآلا فهکلا ةروس (۳)

 نع ملسم نب دیلولا قیرط نم دمحآ دنسم يف انیور دقو :ریثک نبا لاق )٤(

 قيدصلا ركب يبأ نع «برح نب يشحو «هدج نع «هيبأ نع برح نب يشحو
 :لوقي لب هللا لوسر تعمس :لاق ةدرلا لهأ برح ىلع اًدلاخ رم امل هنأ
 نم فيس ديلولا نب دلاخ .دیلولا نب دلاخ ةريشعلا وخأو هللا دبع معنف»

 .(۱۹۱/۰ ةياهنلاو ةيادبلا) .«نیقفانملاو رافكلا ىلع هللا هلس هللا فويس

 نع ةثراح نب ىنثملاو ماشلا نع اًدلاخ لزع نيح لاق رمع نأ ريثك نبا دروآ )٥(
 هلل ةوقلا نأو امهرصنب ال نيدلا رصن هللا نأ سانلا ملعيل امهتلزع امنإ :قارعلا
 .(۱۹۳/۵ ةياهنلاو ةيادبلا) .اًعيمج

YY 



 .""”[ةاباحملا فرعی ال مالسالا نأل

 ركب يبآ ىلع ةهبشلا هذه جور نم لوآ نیسح هط نكي ملو

 هنأ لف ركب يبآ ىلع هوذخآ امم ناکف ضفاورلا اهيلإ هقبس لب «دلاخو

 كلذو هنم صتقی ملو هدنع ءارمألا ریمآ دیلولا نب دلاخ نع دحلا أرد

 .۳!هتأ ما حکنو ةريون نب كلام لتق نيح

 اهلوح مالکلا نم اورثکآو اهتاذ ةهبشلا اوفقلت نيقرشتسملا نإ مث
 .مهلاونم ىلع جسنف روتکدلا ءاجو

 ءميمت ينب دیلولا نب دلاخ دصق] :'''ف.ك نیتشرتست لوقی

 نوطبلا هذه تناد املو اهنوطب نم اطب معزتی ةريون نب كلام ناکو

 «هتلمرأب دلاخ ینبو ؛لتقو رس هنأ ديب .اضیآ كلام ملستسا دلاخل

 لتق نع رذتعا ادلاخ نأ یوریو ؛دلاخ لعف ةفيلخلا ىلإ سانلا اكشف

 نأ هدنج رمآ دقف مهفلا يف أطخ ةجيتن ناك هناب یرسالا رتاسو كلام

 مهفف «مکارسآ اوتفدآ» :الئاق هب نوتفدتسی ام سابللا نم مهارسأل اولذبي

 .(مکارسآ اولتقا» اهب دوصقملا نأ بارعالا

 هبصنم يف هاقبآو همولب ركب وبآ عنق دقف ءيش نم نكي امهمو
 ۔'”'[رمع ضارتعا ةدش نم مغرلا ىلع

 مالک نيب قفاوتلا رادقم رهظی قرشتسملا اذه مالک لالخ نمو

 .۲۸ص ناتهبلاو روزلا :نورخآو يداهلا دبع لامج )١(

 .۲۱4ص ءةیرشع ينثالا ةفحتلا رصتخم :يولهدلا زیزعلا دبع هاش (۷)

 میظع مامتها هل ناک 4۱۹۵۳ - م55) يديوس قرشتسم :ف ك ۔نیتس رتس (۳)

 ةدع ىفو ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف كراش «ةيبرعلاو ةيسرافلا نقتأف «تاخللاب
 .(۲۸/۳ نوقرشتسملا) .ةيماعلا تاجهللاب غلاب مامتها هلو «تالجمو مجاعم

 )٤( دیلولا نب دلاخ :ةدام «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ۰۲۰۲/۸ ۲۰۳
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 ةبضتقملا تارابعلاب نوقرشتسملا یفتکا ناو «نیقرشتسملا راکفآو روتکدلا

 ةرابعلاب ینغتساو ثحبلا طسبف روتکدلا ءاجف «ةيفخلا تاراشالاو

 جاتنتسالا ةصرف یراقلل كرتي ملو ةيفخلا تاراشالا نع ةحضاولا

 !نایبو حوضو لجأ يف هيلإ اهقاس امنإ يناعملل صالختسالاو

 :نیسح هط تایاتک يف باطخلا نب رمع

 يف ءارطالاو ءانثلا نم ریبک ردقب ةباحصلا نم دحآ ظحي مل
 باطخلا نب رمع دشارلا ةفيلخلا يظح املثم نیسح هط روتکدلا تاباتک

 ةوبنلا ماقم ىلع هعفر یتح هحدم يف یلاغو - ریدج حدملاب وهو - هْبيَظ

 جذومنک هذ رمع نع بابشلا ىلإ ثدحتی نيح وهف «ردي مل مآ یرد

 مدعو قارغإلا ةعامج مالك يف لوقي هب ىدتقيو ىذتحي نأ يغبني

 ىلع ضرعت نأ نكمي ةيصخش مظعأ دقتعن اميف رمعف] :ءانثتسالا

 ىنمتن يتلا لثملا نم اودجي نأ بحن ام ريخ هيف نودجي مهنال بابشلا

 اهيلإ نوقري مهلعل ؛اهب رثأتلاو ءاهيف ريكفتلاو ءاهيلإ رظنلا اوليطي نأ
 ۔'''[ائیش

 :هريمض ةيساسحو هبلق ةمالس فصی هتاذ بولسالابو لاق مث

 ام حنم مهکولم نم اكلم وأ نیملسملا ءافلخ نم ةفيلخ نأ فرعآ امو]

 نأ ریمضلا عیطتسپ ام یصقآ ىلإ ساسحلا ریمضلا اذه نم رمع هحنم

 هوهبش یتح اًعنقم اّیوق اًروهظ اًعيمج سانلل هرمآ نم كلذ رهظ .سحی
 ةفيلخ فرعآ امو ءروجي وأ فرحني نأ نکمی ال يذلا قیقدلا نازیملاب

 عيمج يف هللا باسح لثمت «مهكولم نم اكلم وأ نیملسملا ءافلخ نم

 ةكرشلا  ةلماكلا ةعومجملا :ءاتشلا دج ىلإ فيصلا وغل نم :نیسح هط )١(

 ۳۹ ۳٣/٤ ء۱۹۸۳ ةس ء۲ط « تورس باتکلل ةيملاعلا
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 ىلع وأ رومألا مئاظع ىلع البقم ءاخیرتسمو الماع اًمئانو اًناظقي هتاظحل

 ."""[رمع لعف امك اهنم نيهلا

 امو] :لوقيف هذ رمع حدم يف قارغتسالا نم مظعي ةثلاث ةرمو

 اذه يف اًريظن رمعل دجي نأ عيطتسي هلك يناسنإلا خيراتلا نأ فرعأ

 ال ام هسفن ىلع فاخي يذلا مثآتملا جرحتملا ساسحلا يحلا ريمضلا

 ةدشلا بورض نم هسفن ذخأيو رکنی ال ام هسفن نم ركنيو «فاخی

 .[مزعلا يلوآ نم نوكي نأ الإ هسفن لجرلا ذخأي ال امب فنعلاو

 رثكأ يف رمع ىلإ روتكدلا ءاسأ دقف حيدملاو ءارطإلا اذه مغرو

 نأ ءرملاب جرخت يتلاو ةيداعلا ريغ ةظلغلاو ةدشلاب هفصو ذإ عضوم نم

 قشي ناك] هنأب هل هفصو نم كلذ ىلع لدأ الو ةيوس ةيصخش نوكي

 اًديدش ناك ؛ءاسنلا اهبحتسي ال ةيساق ةايح نهيلع ضرفيف هئاسن ىلع

 يف نهيلع اذیدشو ؛قزرلا يف نهيلع اًديدشو «ةوسكلا يف نهيلع

 تلاق امك ءاّسباع نهنع جرخيو اشباع نهيلع لخدي ءاهلك هتريس

 هسوبع تهركو هيلع تعنتماف موي تاذ اهبطخ دقو ءاسنلا ىدحإ

 رمع ىلع ةاورلا اهبذك ةصق هداريإ اًضيأ كلذ نمو ء)[ھشیع ةنوشخو

 ىف هتداعك اهيف ككشتم ريغ اهدروأ «'*”هئانبأ دحأ ىلع اًدح هتماقإ ىهو

 ۱ .تایاورلا نم ریثک يف هکش

 جاتحت يتلا طاقنلا ضعب راثآ رمع خیراتل هضرع لالخ روتکدلاو

 ۱6م ةلماکلا ةعومجملا .ءاتشلا دج ىلإ فيصلا وغل نم :نیسح هط (۱)

 .۳۰۹ص

 .۲۱۰ ص ٤م ةلماكلا ةعومجملا - نامثع - یربکلا ةنتفلا :نیسح هط (؟)

 ۰۱۳۳ ص ءناخبشلا : نیسح هط (۳)

 دقلو رمخلل برش دح مأ انز دح ناك له دحلا عون يف تایاورلا تفلتخا (8)

 .اهبذک اونيبو تایاورلا هذه نوئدحملا عبتت
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 اننیب نیدعابم فقاوملا ضعبب يفكتنسو اهیف قحلا هجو نایبل تافقو ىلإ

 .ثحبلا ةعيبط عم یفانتیو قشي كلذ نأ ذإ ءاصقتسالا وأ رصحلا نيبو

 :يمالسإلا عيرشتلا يف هرودو رمع

 ناك امك نيدلا نوؤشب هذ رمع ةيانع نع روتكدلا مالك دنع

 :هلوقب اهررق هضيرع یوعد روتكدلا قلطأ ءايندلا نوؤشب ىنعي

 ىعري ناك امناو (ایندلا رومآ ةياعر) كلذب رمع فتكي ملو]
 هذه هتياعرو ءايندلا نوؤش ىعري ناك امك ةقد يف اهلك نيدلا نوؤش

 دهع اهب نيملسملل نكي مل ءايشأ ركتبي نأ ىلع هتلمح دق نيدلا نوؤشل

 نأ دعب ناضمر مايقب سانلا ذخأ يذلا وهف ركب يبأ مايأ الو يبنلا مايأ

 لاجرلا ىلع اذ رصقي مل «حیوارتلا ةالص مهل نسف «ءاشعلا ىلصت

 ةالص مهب يلصي ئراق لاجرلل لعجو ءاًضيأ ءاسنلل هنس امناو مهدحو

 بتكو «ةالصلا هذه نهب يلصي اًنراق ءاسنلل لعجو .هذه حيوارتلا

 .نيملسملا نيب ةماع ةالصلا هذه نوكتل قافآلا ىلإ كلذب

 ادح رمخلا برشل ضرفف رمخلا نوبرشي نيذلا باقع يف دتشاو

 مل هنكلو ميركلا نآرقلا يف رمخلا مرح هللاف هلبق فورعم نكي مل

 رخدا امل كلذ كرت امناو ءايندلا يف اًباقع اهبراش ىلع ضرفي

 '''[ةمایقلا موي باقعلا نم هيهنو هرمأ نع نيفلاخملل

 ركتبا 4ظ رمع نإ :لاق نيح اًمفوم نكي مل روتكدلا نأ قحلاو
 ذإ !رکب يبأ مايأ الو يبنلا مايأ دهع اهب نيملسملل نكي مل ءايشأ

 اذه نم اًئيش لعف ام رمعو «قباس لاثم ريغ ىلع ءيش ثادحإ راكتبالا

 ۰۲۰۲ ص «ناخيشلا : نيسح هط )۱(
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 نم ةررقملا ماکحالاو تادابعلا رومآ يف ةصاخ لعفی نأ هل يغبني الو

 يف اًصقن كانه نأب يحوي وحنلا اذه ىلع مالکلا قوسف !!نیدلا رومآ

 .كلذك نكي مل رمألاو هلامكإ ىلع رمع لمع نيدلا

 نيب قباسلا لوقلا نم هلمجأ ام لصفي نأ دارأ نيح هسفن روتكدلاف

 لوصأ لظ يف ناك (یمسی نأ يغبني امك هداهتجا وآ) رمع راکتبا نأ

 :هلوق نم ناکف . .ةیوق ةلدأ ىلع دنتسا هنأو مالسالا

 يف حیوارتلا ةالص مهل نس نيح نیملسملل نسي مل رمعف]

 دشأ نآرقلل مئالم نذإ وهف "۳ هلوسر ىلإ هللا بلط امم الیلق الإ ناضمر

 .اهاوقأو ةمءالملا

 عماستو .دجسملا يف ةليل ماق ةي يبنلا نإ :نوثدحملا لوقيو

 هتالص يبنلا عم اودهشيل دجسملا ىلإ نوعرسي اولعجف «كلذب سانلا

 «سانلا رثكف ةحرابلا همايق دجسملا يف يبنلا ماق دغلا ناك املف ۰ كلت

 ىأر املف .دجسملا مهب ظتكا ىتح كلذ دعب نورثكي اولاز ام مث

 ءءاشعلا ةالص دعب ليللا يف سانلل جرخي مل كلذ مهنم 2 يبنلا

 نأ تيشخ» :لاق كلذ نع سانلا هلأس املف هتيب يف مايقلاب ىفتكاو

 ىلإ داع نأ ىلع دزي مل نذإ رمعف “كلذ اوقيطت الأو مكيلع ضرفت

 )١( دي هی شک رأ ہل © يق الإ للا #4 ليللا مايق نم :يأ 46...
 :لمزملا] تایالا ۰۲ ۳[.

 نم لضف باب ؛حیوارتلا ةالص يف ۲۲۰/۳ يراخبلا هاور ناضمر مایق ثیدح (؟)

 مایق يف بیغرتلا باب «نیرفاسملا ةالص يف (۷۲۱) مقر ملسمو ناضمر ماق
 ثيداحأ يف لوصالا عماج :يرزجلا ریثالا نبا :عجار .حیوارتلا وهو ناضمر
 ۰۱۱۸ ۰۱۱۷/۰ لوسرلا
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 ۰۱۳۰۰۱ ۰ ۰ ها 7 . 8
 . [ناضمر يف الگ يبنلا هنس نم لئیض ء يس

 :ينغملا يف " "ةمادق نبا لاق «ةنس ايحأ امناو نذإ نسي مل رمعف (۰)۲-

 نب يبآ ىلع سانلا عمج هنأل باطخلا نب رمع ىلإ حيوارتلا تبسنو)

 ."”(مهب اهيلصي ناكف بعك

 نيقرشتسملا نم رفن هراثأ ام ضعب ىلإ فده روتكدلا نأ نظأ امو

 ءافلخلا ضعب لمع "*يعيرشت غارفو تارغث مالسإلا يف نأ اومعز نيح

 ضعبب تارغثلا كلت دسو غارفلا اذه ءلم ىلإ 4 رمع صخالابو

 21 رمع صرح ىلع نهربی ناک روتکدلا نأ نظلا ربكأو تاعيرشتلا

 كش الو هنكل اهايند حالصإ ىلع صيرح ناك امك ةمألا نيد ىلع

 .اهيلإ ةراشإلا قباسلا ظافلألاب ربع نيح باوصلا بناج

 عم ةقستم ةلأسملا هذه يف قارشتسالا ةندس تارابع تءاج دقلو

 :**"كنسنف لوقي ريغ ال عقاولا تررق ذإ امامت مالسالا

 يلايل يف ماقت يتلا تاولصلا يهو ...ةيبرع ةملك حيوارتلا]

 .۲۰۸ص «ناخیشلا :نيسح هط )١(

 قفومب بقلو يسدقملا ةمادق نب دمحم نب دمحآ نب هللادبع وه :ةمادق نبا (۲)
 عرابو يوغلو هیقفو يلوصأو ثدحمو رسفم ءه١615 ةنس دلو دمحم وبأ نيدلا

 .ينغملا :هراثآ زربأو مولعلا نم ريثك يف فنص موجنلاو باسحلا يف كلذك

 ةكم ةيراجتلا ةبتكملا ةعبط - ينغملا بحاص ةمجرت - ينغملا ةمدقم :عجار)

 .(ةمرکملا

 ةیراجتلا ةبتکملا ریبکلا حرشلاو ينغملا :ةمادق ينبا نيدلا سمشو نیدلا قفوم (۳)

 ۰۸۳/۱۲ .ه۱۱ ءط توریب رکفلا راد «ةمرکملا ةكم

 ؛نیقرشتسملا رظن يف عیرشتلا يف مهرودو نودشارلا ءافلخلا :يمشنلا لیجع .د (8)

 .1۳ ص ھ١٤٢۱ ةنس ۶۷۱ ددعلا لهنملا ةلجم

 .۲ ۱۲ ص .هتمجرت قبس (©)
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 تقولا يف ناك ناو اهب داشآ  يبنلا نأ ثیدحلا يف ءاجو «ناضمر

 نم لوآ ناك رمع نأ یوریو «ضئارفلا نم تسيل اهنآ نيب دق هسفن

 وأ اًداحآ ةنيدملا دجسم يف ءارقلا نم ئراق فلخ نيلصملا اهل عمج
 .[تاعامج

 ةتباثو اًعرش ةردقم ةميرجلا هذهل ةررقملا ةبوقعلا نأو ءرمخلا براش

 .نييأر ىلع دحلا رادقم يف اوفلتخا مهنكلو ةيلعفلا ةنسلاب

 نع داز امو ةدلج نوعبرأ رمخلا دح نأب لاق :لوألا يأرلا *

 هيلإ اوبھذ اميف لوقلا اذه باحصأ ةدمعو] زيزعتلا باب نم وه نيعبرألا
 هدلج ثيح رمخلا براش يف هلك هللا لوسر نع ةتباثلا ةيلعفلا ةنسلا

 ركب وبأ دلجو نيعبرأ لب يبنلا دلج» يلع نع يور امل ةدلج نيعبرأ
 نأ ىلع اذه لدف "۳«یلا بحأ اذهو ةنس لكو نينامث رمعو نيعبرأ

 لعفو «ةدلج نوعبرأ ةي لوسرلا هقبط يذلا رمخلا برش دح

 ام ىلع عامجإلا دقعني الو هريغ لعفب هكرت زوجي ال ةجح يي يبنلا

 ريزعت اهنأ ىلع رمع نم ةدايزلا لمحتف ا يلعو ركب ابأو يبنلا فلاخ
 دحلا نأ نوربتعي لوقلا اذه باحصأف ءمامإلا هآر اذإ اهلعف زوجي

 رمآلا يلولو ليي هللا لوسر لعف امہ ءادتقا هتدايز بجت الو نوعبرأ

 يأرلا اذهو "”[ريزعتلا باب نم نيعبرألا ىلع داز ام نأ رابتعاو هتدايز

 )١( حيوارت :ةدام «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ۵ 53١.

 .(۱۷۳۷) مقر تیدح ۱۳۲۱/۲ ملسم حیحص : ملسم )۳۲(

 ۳۳۱ ۰۲۲۰ ص .ه۱۶۱۳ ةنس ۱ «فلوملاب ةصاخ ةعبط «ةيمالسإلا

 .فرصتب
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 برشلا دح»] :لاق ذإ هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش اًضيأ هب لاق

 دنع مامإلا اهلعفي ةدايزلاو «نوعبرأ نيملسملا عامجإو ةّئّسلاب تباث

 :لاقو ««اهنودب نوعدتري ال اوناكو رمخلا سانلا نمدأ اذإ ةجاحلا

 ىلع ةبجاو تسيل نينامثلا ىلإ نيعبرألا ىلع ةدايزلا نأ حیحصلا»
 داهتجا ىلإ اهيف عجري لب «قالطالا ىلع ةمرحم الو قالطإلا
 .(۱«[مامالا

 اذهب لاق ةدلج نونامث برشلا دح :اولاق] : يناثلا يأرلاو ٭

 اوربتعا لوقلا اذه باحصآو ... ةلبانحلا نع ةياورو ةيكلاملاو ةيفنحلا

 سنآ نب كلام یور ام كلذ يف مهتدمعو صنلا دوجو مدعل عامجالا

 اهبرشی رمخلا يف راشتسا باطخلا نب رمع نأ يلبلا دیز نب روث نع
 برش اذإ «نينامث هدلجن نأ یرن :بلاط يبآ نب يلع هل لاقف لجرلا

 رمع هدلجف «لاق امك وأ یرتفا ىذه اذإو ىذه رکس اذاو ؛رکس
 ردصم عامجالاو ةباحصلا عامجإ ةدلج نینامث دحلا عفرو ۳" نینامل
 .۳[يمالسالا هقفلا رداصم نم

 عرتخا رمع نأ همعز يف روتکدلا ىلع در هيف قباسلا مالکلا اذهف

 مهف يف داهتجا وه امنإو ءاّراكتبا هرکتبا وأ اعارتخا رمخلا دح

 ةسايسو ةيعرشلا حلاصملا قیقحتل ةماعلا اهدعاوق نمض لمعو صوصتلا
 .اداعمو اشاعم اهحلصی امہ ةمألا

 تیدوعسلا .يزوجلا نبا راد يهقفلا صخلملا :نازوق لآ نازوف نب حلاص )١(
 ۰1۳۲/۲ ھ۱۷٤۱ فط

 .رمخلا يف دحلا باب ۰۲ مقر ثیدح ۰۸4۲/۲ أطوملا كلام (۲)

 ةعيرشلا يف مكحلا رودص دعب يناجلا قوقح : يبيتعلا يدعم نب بجعم (۳)

 .فرصتب ۳۳۱ ۰۳۳۰ ص ءةیمالسالا
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 هذه يف يمالسالا روصتلل هقفاوم نیقرشتسملا تاملک تءاج دقلو

 ةيمالسالا فراعملا ةرئاد يف رمخلا نع هثحب يف كنسنف وه اهف ةلأسملا

 ناف رمخلا دحب قلعتی امیف امآ] :لاق رمخلا دح نع هثیدح دنع

 نیعبرآ لاعنلاو دیرجلاب هابرض ركب ابأو و يبنلا نأب انربخی ثیدحلا
 سانلا نأ هتفالخ مایآ رمع ىلإ دیلولا نب دلاخ بتکو ...ةدلج

 لعجی نأ اوآرف ةباحصلا رمع راشتساف ةمرحملا ةبرشألا يف نوطروتی

 وهو رمع يأرب ةفلتخملا بهاذملا تذخأو ...ةدلج نينامث دحلا

 ىلإ دحلا صقن ادبع ناك اذإف ءةدلج نينامث رمخلا براش برض

 ركب وبأو يبنلا هنس امب ةيعفاشلا ثبشت دقف كلذ عمو . . .نيعبرأ

 ."”[نورشع ديبعلا ىلعو ةدلج نوعبرأ رمخلا براش دح نأ مهدنعو

 :مهلاومأ يف ةباحصلل رمع ةمساقم

 باطخلا نب رمع دشارلا ةفيلخلا روتكدلا اهب حدم يتلا رومألا نم

 بساحي ليبسلا اذه يف ناك هنأو نيملسملا لاومأ ىلع هصرح هيد

 .عورشم ريغ ءارث مهيلع رهظ اذإ مهلاومأ مهمساق امبرو ةالولا

 خيراتلا بتك يف اهلو كش الو نينمؤملا ريمأل ةليلج ةبقنم هذهو
 نعطلل الخدم ةبقنملا كلت نم لعج روتكدلا نكلو ...اهديؤت دهاوش

 نب دعسو ةريره يبأ لاثمأ لضفلاب مهل دوهشم ةباحصل ةيلاملا ةمذلا يف

 نم لانت  ةبوذكم تناك امبر - تاياور ىلع اًدمتعم اط صاقو يبأ

 ءامهتحاس ئربتو امهلضفب ديشت ةريثك تاياور الفغم ؛نييباحصلا ةنامأ

 تيأر دقو] :اهيف كشلل لاجم ال ةتباث عئاقو يكحي هنأكو روتكدلا لوقي

 نيح صاقو يبأ نب دعس مساق هذ باطخلا نب رمع :يأ - هنأ

 )١( رمخلا :ةدام «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ۸/٦٥٤.
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 مساقو ؛نیرحبلا نع هلزع نيح ةريره ابآ مساقو تفوکلا نع هلزع

 .[لاملا يف مهتریسو مهبسک نع ضري مل نيذلا هتالو نم امهریغ

 رمع نآو نیلجرلا ةنامآ يف حضاو نعط ةريخألا ةلمجلا هذهو

 اًعيمج نیلجرلا يف ریثک نبا هلاق ام رکذن رمألا اذه قیقحتلو

 .لزعلاو ةيلوتلا رمآ يف ةصاخو

 همسا] :هللا همحر ریثک نبا لوقی صاقو يبآ نب دعس نعف

 يشرقلا قاحسإ وبآ بالک نبا ةرهز نب فانم دبع نب بیهآ نب كلام
 قیدصلا مايأ يف ناك ...ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا دحآ يرهزلا

 ىلع هبانتسا دقو رمع مايأ يف كلذکو رادقملا لیلج اًمظعم

 نکلو ةنایخ الو زجع ريغ نع ةفوكلا نع رمع هلزعو .. .ةفوکلا
 باحصآ ةتسلا يف هرکذ دقو «كلذ يف رمعل ترهظ ةحلصمل

 هلعج ام دعس ىلع نینعاطلا كئلوأ یوعد تقدص ولو ”[ىروشلا
 هل وعدي نأ يبنلا لأس هنأ دعس لضفل فاضیو یروشلا لهأ يف رمع

 ةوعدلا باجتسم ناكف للي يبنلا هل اعدف ةوعدلا باجتسم نوكي نأب

 لاق همعطم بيطي نأ وهو يوبن بلطمب ةطورشم ةينمألا هذه تناكو

 ثيح نم اهدريف هعرز يف اهدجي ةلبنسلا نع عروتي دعس ناكف) : ةاورلا

 .۳(تذخآ

 .۲ ۱۸ص «ناخیشلا : نیسح هط (۱)

 .۵7۲۷/۵ ةياهنلاو ةيادبلا : ریثک نبا )٢(

 .۵۷۲/۵ ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا (۳)
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 ریغب هذخأيف نیملسملا لام ىلع فيحي نأ لاحم هنأش اذه لجرف

 نب رمع هلمعتسا دقو] :ريثك نبا هنع لوقيف هذ ةريره وبأ امأ ءهقح

 لاق لامعلا ةلمج عم همساقو «هترامإ مايأ يف (نيرحبلا) اهيلع باطخلا

 لمعتسا رمع نأ .نيريس نبا نع بويأ نع رمعم انثدح :قازرلا دبع
 هذهب ترثأتسا :رمع هل لاقف فالآ ةرشعب مدقف نيرحبلا ىلع ةريره ابأ

 الو هللا ودعب تسل :ةريره وبأ لاقف ؟هباتك ودعو هللا ودع يأ لاومألا

 ليخ :لاق ؟كل نيأ نمف :لاق .امهاداع نم ودع نكلو «هباتک ودع

 امك هودجوف اورظنف .ّيلع تعباتت ةيطعأو «يل قيقرو ةلغو «تجتن
 :هل لاقف هل لمعي نأ ىبأف هلمعتسيل رمع هاعد كلذ دعب ناك املف .لاق

 : لاقف < 2532 فسوي هبلط كنم اًريخ ناك نم هبلط دقو لمعلا هركت

 ةميمأ نب ةريره وبأ انأو يبن نبا يبن نبا يبن نبا يبن فسوي نإ

 ؟ةسمخ :تلق الهف :رمع لاق «نينثا وأ اًنالث ىشخأو

 برضي وأ «ملح ريغب يضقأو «ملع ريغب لوقأ نأ ىشخأ :لاق

 .[يضرع متشيو يلام عزنيو « يرهظ

 دقلو هن ةريره وبأ هب ىمر يذلا ماهتالا درل ةيفاك ةثداحلا هذهف

 وه اهف نييباحصلا ةنامأ نم لاني نأ نيقرشتسملا ضعب عروت

 تامدخ نأ ىلع ....» :صاقو يبأ نب دعس نع لوقي ٩ نيتشر تست

 امدنع هنأ كلذ .اهردق قح رمع اهردق ىربكلا ةيرادإلاو ةيركسعلا دعس

 رايتخاب يبنلا ةباحص صلخأ نم ةتس ىلإ توملا شارف ىلع وهو دهع
 دحأ هلعجو اًدعس رمع راتخا مايأ ةثالث لالخ يف نيملسملا ةفيلخ

 هنإف ةفالخلاب دعس عيابي مل اذإ هنأ اًضيأ ىدبأ هنإ :لاقي لب .هيريشم

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا : ريثك نبا ۰1۱6/۵ 5١6.

 ) )۲.هب فیرعتلا قبس

۳۸ 



 ؛میلاقالا نم میلقا ةيالوب كلذ نع هضوعی نآب مداقلا ةفيلخلا يصوي

 .«هکولس تناش ةمصول الو هيف زجعل ال هبصنم نم ليقأ نأ قبس هنأل

 الإ ةضرغم ةيفح تاراشاو زمغ نم قرشتسملا مالک يف ام مغرو

 نعط نع نكي مل دعس لزع نأ همالک رخآ يف هتداهش دهاشلا لحم نأ

 هسفن ىلع مركأ قرشتسملا اذه ناكف «هتیافک يف زجع الو هتنامأ يف

 .اهلاونم ىلع جسنيو ةبذاكلا تاياورلا ءارو ريسي نأ نم

 اميف - ةريره يبأل مجرت نيح ""رهیزدلوج طروتي مل كلذك

 امنإ هك ةريره يبأ ةنامأ يف نعط ذإ نيسح هط روتكدلا هيف طروت

 ناكف اًنعطم هجوي وأ ةهبش ريثي نأ نود لزعلاو ةيلوتلا عوضومل ضرع
 ةعاذإ يف هلضفب هنم اًفارتعا نيرحبلا ىلع رمع هلمعتسا دقو) :هلوق نم

 رثآو ىبأ ةيناث لمعلا ىلع هدارأو بصنملا اذه نم لزع املو "”ثيدحلا

 ىوعدلا هذهل ناك ولو “''(سانلا ةماع شيعي امك ةنيدملا يف شيعي نأ

 هئادعب فورعملا وهو اميس ال هب لوقلا ىلع رهيزدلوج ىناوت امل توبث
 .نيملسملاو مالسإلل ديدشلا

 ات ات ال اذ ال ال

 )١( صاقو ىبأ نب دعس :ةدام «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ۰4۰۱/۱۱

 مامالا ىلع رهزألاب سرد ءيرجم قرشتسم (م۱۹۲۱/۸۱۸۵۰) :رهیزدلوج (۳)
 :اهرهشآ ةديدع تافلوم هل تيعماجلا بصانملا نم دیدعلا لغش «هدبع دمحم

 .1۱ ۰۶۰/۳ نوقرشتسملا .مالسالا يف ةعيرشلاو ةديقعلا

 طورش كانه تناك امناو اهنجآ نم ةالولا یلوی يتلا رمع ةيؤر هذه نكت مل ()

 هقف نم :ةرامع دمحم دومحم .د :عجار .اهليصفت ماقم اذه سيل ىعارت ىرخأ

 ةيمالسإ تاسارد ةلسلس فاقوألا ةرازو  نييعتلاو لزعلاو ةلءاسملا ىف رمع

 .اهدعب امو ۱۷ ص ھ١٤٢١ ةنس ء۷۲ ددعلا
 ٦١۸/۱. ةريره وبأ :ةدام «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد (4)
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 و

 يج يا رج
 WW ود و ےک

© 
 ل بت

 يناثلا ثحبملا

 ةيردنكسإلا ةبتكمل نيملسملا قيرحت ىوعد

 قيرحت ىوعد اهب نوملسملا يمز يتلا ةيخيراتلا ىواعدلا نم

 نب رمع ةفيلخلا نم رمأب اهل يمالسإلا حتفلا نابإ ةيردنكسإلا ةبتكم

 .صاعلا نب ورمع رصم ىلع هيلاول باطخلا

 بيرغو بيجع رمآ یوعدلا نم نيسح هط روتكدلل ناك دقلو

 ةفسلف نع هاروتكدلل هتلاسرل هدادعإ ءانثأو اسنرف يف سردي ناك نيحف

 ىرخأ ىوعدو ىوعدلا هذه روتكدلا تذک ةيعامتجالا نودلخ نبا

 يمالسالا حتفلا ذنم هنأ - نودلخ نبا دصقی - لیلد الب معزیو)

 ةبتكم قارحا ةصقك ةصقلا كلت نأ دقتعن نحنو .ققحملا نم

 داع مث "(ایتاهن اهفخس نوقرشتسملا تبثأ ةفارخ رمع رمأب ةيردنكسإلا

 ةيملاعلا ةكرشلا  ةلماكلا ةعومجملا «ةيعامتجالا نودلخ نبا ةفسلف : نیسح هط (۱)

 .۵ ۵ ص « نماثلا دلجملا - باتکلل
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 ةسايسلا ةديرجب الیوط الاقم بتکیل لئالق تاونسب كلذ دعب روتکدلا

 برعلا قیرحتو ةيردنکسالاب بتکلا ةنازخ) :هناونع لعج ةيمويلا
 تابثال راصتنالا وهو ةلاقملا فده رهظي ناونعلا لالخ نمو “(اهايإ

 رهظي نأ دارآ روتکدلا ةداعکو !ةبتکملا كلتل برعلا نم قیرحتلا یوعد

 دحاو هذخاژی ال یتح يملعلا ثحبلا دعاوقب هکسمتو هدرجتو هفاصنإ

 صئاقنلاب مهيمري نأ ديري وأ برعلا ىلع لماحتم هنأب سانلا نم
 وهف هظفلب اهرکذآ ةبيرغ یوعد قاسف كلذ رهظی نأ دار «بیاعملاو

 : روتکدلا لوقی هسفن نع ریبعتلاب ردجآ

 حتفلا مایآ برعلا اهقرحیف ةنازخ نوکت الأ نودیری نیذلاو)

 اًيبرع وأ اًملسم اًيبرع ناك نم مهنم ءاوس نیملسملاو برعلل نوبصعتم
 ةراضحلل نیقرشتسملا بصعت نأ ملعت نأ ریخلا نمف .اقرشتسم اًيبوروأ

 نم دشآ نوکی دقو مهنیدل نیملسملا بصعت نم دشآ نوکی دق ةيبرعلا

 ."”(. . . مهتيسنجل برعلا بصعت

 هنأب نیملسملاو برعلا فصنی نم یمری بولسألا اذهب . . .اذكه
 یوعدلا هذه يف برعلا اوفصنآ نیذلا نیقرشتسملا یتح مهل بصعتم

 يف رکذ روتکدلا نأ بیجعلاو برعلل نیبصعتملا نم مهنأب هط مهيمري
 نابنکی نیذللا ينيفيرجو افونازاک نیقرشتسملا يأر اذه همالک باقعآ

 ملف نذإو رصمل يمالسالا حتفلا ناب دجوت مل ةنازخلا نأ نایریو ةصقلا

 نمم امهنآ تبثیل امهییآرو نیقرشتسملا نیذه رکذ . . . برعلا اهقرحی
 فرعی مل نیقرشتسملا نیذه نأ عم .اولاق ام اولاقف برعلل اوبصعت

 ھ١٣۱۳ ةنس ةرخالا یدامج ۱۷ ءاعبرالا موي يف ةرداصلا «ةيمويلا ةسايسلا (۱)
 ."ص «بدألا ةحفص ء۱۹۲۰ ةنس ریان ۳

 .هسفن قیاسلا عجرملا (۲)
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 اًريثك هسفن روتکدلا نإ لب برعلل امهبصعت نم روتکدلا همعز ام امهنع

 نيح روتکدلا نأ بیجعلاو .ثحبلا يف هقرطو افونازاک ملعب داشآ ام

 ناك «ةبعامتجالا نودلخ نبا ةفسلف» ىف ةمهتلا كلت برعلا نع یفن

 دعب هذه هتلاسر لوصف هيلع أرقي ناك يذلا افونازاک هذاتسآ يأرل اًينبتم

 ةصقلا نأب اًداقتعا لثمی لوألا روتکدلا يأر ناكو !!'''اھٹالمإ نم غارفلا

 يف ةديقعلا هذه نع لدع مث . . .اًيئاهن اهفخس نوقرشتسملا تبثأ ةفارخ

 :لاقف هيلإ راشملا هلاقم

 :لاقي يتلا بتكلا هذه رمآ يف هضورفو لقعلا ريشتست كنآ ولف]

 بتكلا هذه قيرحت نأب لقعلا مزج امل سراف يفو رصم يف تقرح اهنإ
 بيرغلا نم سيلف نكمم بتكلا هذه قيرحت نأ ىلإ لامل لب ليحتسم
 نيدلاك ادیدج اًئيد تقنتعا دق ةيبرعلا ةمألاك ةيودب ةمأ نأ ءيش يف

 .ءيشب هنزت الو اًئيش هيلع رثوت ال اّبوق اًناميإ هب ةنمؤم يهف يمالسإلا
 ال بتك قيرحت ىلع میت ةمألا هذهك ةمأ نأ بيرغلا نم سيل : لوقأ

 هل تنعذأ يذلا نيدلا ريغ اًئيد لثمت اهنأ ملعت اهنكلو اهيف ام ملعت

 ةفئاط مامأ الإ ةمثآ تسيلف كلذ تلعف دق تناك نإ يهو هيف تينفو

 ةيخيراتلا راثاللو مهملعل نوبصعتي نيذلا نيخرؤملا ءاملعلا نم ةدودعم

 سيلف ...راثآلا هذه نم ريثك وأ ليلق نيبو مهنيب لاحي نأ نوهركيو

 ةيردنكسإلا ةنازخ اوقرح دق برعلا نوكي نأ حانج نيملسملا ىلع

 ."”سرفلا بتک اودابأو

 داكي ال لقعلاف بتكلا هذه رمأ يف هترشتساو لقعلا تلأس ول مث

 اًنورق ميدقلا ملاعلل ةيملعلا ةمصاعلا تناك ةيردنكسإلاك ةنيدم نأ قدصي

 . مايألا : نیسح هط (۱)

 .لبق نم انرکذ امك نودلخ نبا ةفسلف يف اًعيمج نيرمألا روتکدلا بذک (۲)
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 .بتکلا تانازخو بتکلا نم يمالسالا حتفلا مایآ ولخت تناك ملاعلا يف

 ةنيدمك ةنيدم نأب مزجی لقعلا داكي امناو اذه قدصی داکی ال

 هذه تناکآ ءاوس بتکلل ةنازخ ريغ وأ ةنازخ اهیف ناك ةيردنكسالا

 .نکت مل مآ ةسلاطبلا ةنازخ يه ةنازخلا

 دعبو ةونع ةيردنكسالا ةنيدمك ةنيدم ذخأ نأ لقعلا رکنی الو

 هذهو ةنيدملا عضاوم نم عضوم ريغ يف رانلا مارطضا عبتتسی دق راصح

 تویبلا مهتلت نأ عیطتست امك بتکلا نئازخ مهتلت نأ عیطتست رانلا

 بتکلل نئازخ كانه نوکت نأ لیحتسملا نم سيلف «ةیراجتلا نزاخملاو

 نیحتافلا اومهتاف نوروهقملا بضغ مث حتفلا نيح اوفع تقرتحا دق

 مهتفيلخ نم رمألا هيف مهيلإ ردصو هيلإ اودصقو كلذ اودمعت مهنأب
 .7"2(باطخلا نب رمع

 موقن ىوعدلا كلت ىلإ تهجو يتلا نعاطملا حضون نآ لبفو

 .نوخرؤملا اهاور امك ةصقلا رکذب

 :نوخرؤملا اهاور امك قيرحلا ةصق

 يف ناك) :لاق وحنلا اذه ىلع ةصقلا ۲۲ یطلملا جرفلا وبآ یور

 .هسفن قباسلا عجرملا :ةيمويلا ةسايسلا )١(

 ةنس دلو يربعلا نباب فورعملا نورهآ نب سروغیرغ :وه يطلملا جرفلا وبأ (۲)
 ةينايرسلاو ةينانويلاب ملع ىلع ناك .یرغصلا ةينيمرأب ةيطلم ةنيدم ىف ء۱٦

 خیراتلاو بطلاو ةفسلفلا يف ةينايرسلاو ةیبرعلاب اباتک نیئالث وحن هلو ةيبرعلاو
 إ۱ مالسالا خیرات :نسح ميهاربإ نسح ھ۰۶۹ ةنس يفوت رعشلاو وحنلاو

۳۸۹ 



 نامزلا اذه يفو «ةیردنکسالا لهأ نم اًيطبق اًسيسق ناك ء''*يوحنلا

 : يأ (سوقیطامرغب) اندنع فورعملا ییحیب نییمالسالا نيب رهتشا

 عجر مث ۲ةیبوقعیلا یراصنلا داقتعا دقتعي اًيناردنكسإ ناکو .يوحنلا

 هولأسو رصمب ةفقاسألا هيلإ عمتجاف «ثيلثتلا يف یراصنلا هدقتعپ امع

 نأ ىلإ شاعو هتلزنم نم هوطقسأف مجری ملف .هیلع وه امع عوجرلا

 فرع دقو ورمع ىلع لخدو «ةيردنكسإلا ةنيدم صاعلا نب ورمع حتف

 مل يتلا - ةيفسلفلا هظافلآ نم عمسو ورمع همركأف «مولعلا نم هعضوم

 نسح القاع ورمع ناكو هب نتفف هلاه ام  ةسنأ اهب برعلل نكت
 :اًموي ىيحي هل لاق مث .هقرافي ال ناكو همزالف رکفلا حيحص عامتسالا

 ءايشألا لك ىلع تمتخو ةيردنكسإلا لصاوحب تطحأ دق كنإ

 هب كل عافتنا ال امو .هیف كضراعأ الف عافتنا هب كل امف .اهب ةدوجوملا

 بتك :لاق ؟هيلإ جاتحت يذلا امو :ورمع هل لاقف .هب ىلوأ نحنف

 رمآ نأ يننكمي ال :ورمع هل لاقف .ةيكولملا نئازخ يف يتلا ةمكحلا

 .باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناذتتسا دعب الإ اهيف

 ةفقاسأ نم «يناردنكسإ يرصم (م574/ه157 لبق اًّيح ناك) :يوحنلا انحوي )١(

 بتك هل .همرکآو هيلإ لخد صاعلا نب ورمع يدي ىلع رصم تحتف امل ءرصم
 ١١9/5[. نيفلؤملا مجعم] .«سیلاطوطسرآ ىلع درلا» اهنم ةفسلفلاو بطلا يف

 تفئاطلا هذه ميعز «يعداربلا بوقعی» مسا نم قتشا مسا :ةيبوقعيلا ىراصنلا (؟)
 ذخأو ةينامورلا دالبلا يف يداليملا سداسلا نرقلا طسو رهظ يذلا لجرلا اذه

 ةدحاو تاذ هللا» نأب لئاقلا ةيرصملا ةسينكلا بهذم قانتعا ىلإ سانلا وعدي
 مونقألا نأو «سدقلا حورلا مونقأو «نبالا مونقأو بالا مونقأ «ميناقألا ةثلثم

 ريصف «ءارذعلا میرم نمو «سدقلا حورلا نم دسجت - نبالا مونقأ :يآ - يناثلا
 جازتمالاو طالتخالا نع ةهزنم ةيرهوج ةيتاذ ةدحو اذحاو هعم دسجلا اذه

 ةعيبط دسجتملا نبالا راص داحتالا اذهبو «لاصفنالا نم ةئيرب «ةلاحتسالاو
 .ةينارصنلا :ةرهز وبآ دمحم مامالا :عجار .«ةدحاو ةثيشمو نیتعیبط نم ةدحاو

 ۰۱2۵ ۰۱۶ص «ت.ب ءرصم «يبرعلا رکفلا راد
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 لوقی رمع باتک هيلع دروف :ییحی لوق هفرعو رمع ىلإ بتکو
 یفف هللا باتک قفاوي ام اهیف ناك ناف ءاهتركذ یتلا بتکلا امآو :هيف

 اهيلإ ةجاح الف ءهللا باتک فلاخی ام اهیف ناك ناو «ینغ هنع هللا باتک

 ام عمساف رهشآ ةتس يف تدفنتساف ءاهدقاوم يف اهقارحاو ةيردنكسالا

 . ۲(! بجعاو یرج

 ةبتکم قارحإ نأب لوقلا ىلإ اوبهذ نیذلا نوخروملا للد دقو)

 نب رمع ةفيلخلا رمأب صاعلا نب ورمع دی ىلع ناك ةيردنكسالا

 ريغ باتک لک وحم يف ةميظع ةبغر مهل تناك نیملسملا نأب - ۱

 .ةّنّسلاو نآرقلا

 رکذ امك مهدالب حتف دنع سرفلا بتاکم اوقرحآ مهنأو ۲

 .نونظلا فشک هباتک يف ۳ ةفيلخ يجاح

 جرفلا وبآ اهوری مل قیرحلا تبثت يتلاو ةياورلا هذه نآو ۳

 ۳)يدادغبلا فیطللا دبع :امه ناملسم ناخرؤم اًضيأ اهاور لب طقف
 2 8 قا نباو

 يعامتجالاو يفاقثلاو ينيدلاو يسايسلا مالسالا خیرات :نسح ميهاربا نسح .د )١(

 ۱ ۲٤٢.

 میهاربا نب تمصع دمحم (م۱۷۷ - ....ماككت ۳ -ج_ 5 : ةفیلخ يجاح )٢)

 .خرؤم «ملکتم ۰ يفوص «ةقيلخ يجاحب فورعملا يدنبشقنلا يفنحلا يمورلا

 .[1۸۸/۳ :نيفلؤملا مجعم]

 ۰۲۲/۱ مالسإلا خيرات (م1571١/ه559) يدادغبلا فيطللا دبع (۳)

 )٤( ةنس طفق يف دلو .مركألا يضاقلاب فورعملا بلح ريزو :يطفقلا نبا ٤٦٥ھ
 خيرات .ءامكحلا رابخأب ءاملعلا رابخإ هباتك فلأو «ه١٠٠ ةنس بلحب يفوتو

 مالسإلا ١/557.
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 لك هب یفشتی اًعئاشو افورعم اًرمأ ناك بتکلا قارحإ نأو ۔ ٤

 يف فلتأ رهاط نب هللادبع نأ اوركذ دقو ءەیأر يف هفلاخ نمم فلاخم

 ° کالوه هوذح اذحو « سوجملا تافلؤم نم ةيسراف تک ھ٣ ةنس

 ."”(ةلجد ىف بتكلا نئازخ ءاقلاب ھ٦٦٣ ةنس يراتتلا

 ىلع اهدريو اهضحدي امب ىواعدلا هذه ىلع ءاملعلا در دقو

 ٠ :اولاقف اهباحصأ

 قالخأ نم فورعملا نأل ؛هب مَّلسم ريغف «لوألا ليلدلا امأ)

 نأ نم جرفلا وبأ هركذ ام ليلدب «ملعلا نوعجشي اوناك مهنأ نيملسملا

 لك اهب بجعيو «يوحنلا انحوي لاوقأ ىلإ يغصي ناك صاعلا نب ورمع
 نأ كلذ ىلإ فضأ لالجإلاو مارتحالا لحم هسفن نم هلحيو باجعإلا

 هب يدتفي الام دجي مل نم ءادف نولعجي اوناك ردب ةوزغ دعب نيملسملا
 .ملعلل عيجشتلا ىهتنم اذهو نيملسملا نايبص نم ةرشع ملعي نأ هسفن

 .حتفلا دنع سرفلا ةبتكم اوقرحأ مهنأ وهو :يناثلا ليلدلا امأ -

 ال خرؤملا اذه لثمو «ةفيلخ يجاح الا هركذ نم نيخرؤملا نم رن ملف
 یفوت هنأل «ةمدقتملا ةيخيراتلا لئاسملا ىف هيلع لوعي الو همالكب ذخؤي

 ركذل تابتكملا هذه اوقرحأ نيملسملا نأ ولف (م1761//ه73١1) ةنس
 .ةفيلخ يجاح اومدقت نيذلا نوخرؤملا كلذ

 هدحو ةياورلا هذه وري مل جرفلا اأ نآ وهو : ثلاثلا لیلدلا امأ ا

 :ناخ زیکنج ديفح «يلوغم حتاف (م۱۲ ۵ /ه 6 ۳ م۱۲۱۷/ھ٤٦) وکالوھ (١)

 ماع مصعتسملا ةفيلخلا لتقو ةبسابعلا ةفالخلاب حاطآ و دادغب لتحا

 نیطسلفب تولاج نيع ةكرعم یف كيلامملا مامآ هلفاحج تمزُه (م۱۲۵۸/۸۵۲۷)
 .[11۱ص .«يمالسالا مجعملا/بهدلا وبآ هط فرشآ] .(م۱۲ ۱۹/۵1۵۹) ماع
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 ناخرتم امهو يطفقلا ¿ نباو يدادغبلا فیطللا دبع اًضيأ اهاور لب

 بسن نم لوأ وه يدادغبلا فيطللا دبع نأ نايبب هضحد نكميف ناميظع

 اهاذحأف يطلملا جرفلا وبأو يطفقلا نبا هدعب ءاجو ورمع ىلإ قيرحلا

 ردصم يأ نم الو ةصقلا تذخأ خيرات يأ نم اًعيمج اوركذي ملو هنع

 .تيقتسا

 هذه ةحص ضرف ىلع هنأل مهاوعد تبثي الف :عبارلا ليلدلا امأ

 هلمع ذخؤي الو (ه۲۱۳) اًرخأتم ناك رهاط نب هللادبع ناف «ةياورلا

 .(ه۲۳ ةنس ىفوتملا باطخلا نب رمع ىلع ةجح

 :نوعط نم ىوعدلا ىلإ هجو ام

 ردجأو اهساسأ نم اهيلع يضقت نوعط ىوعدلا كلت ىلإ هجو دقل

 نييبوروألا نم مهمظعم ةصقلا يف اونعط نيذلا نأ ةظحالملاب ءيش
 .يملعلا ثحیلا جهانمب مهتفرعمو مهملع يف روتكدلا قلب نيالا

 خيرات يف بهسأ يذلا يزيلجنإلا خرؤملا ' ۲8:6۲ رلتب درفلا روتکدلا)

 نآل) ءادتبا اهضقنیو ةياکحلا صخلی ةيردنکسالاو رصمل برعلا حتف

 رمآ يف صاعلا نب ورمع بطاخ هنإ :لیق يذلا سوتویبلف انحوی

 بابسأل اهضقني مث . رمل برعلا حتف ۾ مایآ يف اح نكي مل ةبتكملا

 ملو اهناكم يف تقرحأل اهقارحإب ةفيلخلا ىضق ول هنأو «دوقولل

 نع رظنلا انفرص اننأ ولو «نامثألا سخبأب كلذ دعب تامامحلا نم

 نوقرشتسملا ۱۹۲۳ رصمل برعلا متن باتک رک نم يريلجنا جا لب )۲(
.0/ 
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 دوقول ةبتکملا رثاخذ نم يقابلا یفک امل قرلا ىلع ةطوطخملا بتکلا

 روتعی يذلا كشلا ادع اذهو ءاّموي نينامثو ةئام مامح فالآ ةعبرآ

 حتف دعب نرق فصنو نورق ةسمخ ءاهز اهتباتک رخأت نم ةصقلا

 اذه لب «دانسالاو رداصملا نع اًولخ كلذ دعب اهتباتک مث ةيردنكسالا

 ؛دالیملل نيعبرألاو ةنماثلا ةنسلا يف ةبتکملا قارتحا نم لیق ام ادع

 (۱(نییحیسملا فتاوط نيب لقالقلاو نتفلا نم كلذ الت امیفو

 برعلا» :هتاذ عوضوملا نع هل ثحب يف لوقی افونازاک قرشتسملاو

 وهو « اذه نم اّرطخ لجأ ءيش كانه) "۳۳«ةیردنکسالا ةبتکم قیرحتو
 باتک نم اهریغک ةلوقنم ییحیل يطفقلا نبا اهصصخ يتلا ةمجرتلا نأ

 نرقلا رخاوآ يف میدنلا نب دمحم هفلآ يذلا میقلا باتکلا اذه تسرهفلا

 ىلإ شاع ییحی نأب تسرهفلا انثدحیو (دالیملل رشاعلا) يرجهلا ثلاثلا

 ال هنکلو ءةعیفر ةناكمب رمع یدل يظحو رصمل يمالسالا حتفلا تقو

 يطفقلا نبا فاضا دقف نذإو ةيردنكسالا ةنازخ ىلإ ةدحاو ةملكب ريشي .

 تناك ةروطسأ لصف امنإ هلعلو تسرهفلا نم لقن ام ىلإ ةنازخلا ةصق

 .*(همایآ يف رصمب ةعئاش

 ةلأسملا هيف ىهني "۳مارهالا يف ًالاقم بتكي *”ينيفيرج ذاتسألاو

 .558ص ءرمع ةيرقبع :داقعلا دومحم سابع )١(

 موي ةيمويلا ةسايسلا ةديرج يف هرشنو ثحبلا اذه نيسح هط روتكدلا مجرت (۲)

 ."ص ءبدألا ةحفصب ۱۹۲۳ ةنس ليربأ ۱۸ ھ١٣۱۳ ةنس ناضمر ۲ ءاعبرألا

 .اهتداعإل ةرورض رأ ملف رلتب اهركذ يتلا تاظحالملا ضعب ركذ دق افونازاك ناك (۳)

 )٤( يف ةيمويلا ةسايسلا 1957/4/١8م.

 ىلإ دفو وناليم يف دلو يلاطيإ قرشتسم (م۱۹۲۵/ه۱۸۷۸) ونيجوأ «ينيفيرج )٥(
 هتافو یتح هتفيظو يف لظو (۱۹۲۵ - ۱۹۲۰) ةيكلملا ةبتكملل اًريدم نيعو رصم
 .۳۱ ۰1۳5/۱ نوقرشتسملا .ةرهاقلاب .

 .۱۹۲۶ ةنس رياني ۲۱ ه۱۳۶۲ ةنس ةرخآلا ىدامج ۱۵ يف (5)
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 رصمل يمالسالا حتفلا ناب دجوت 5 اهقیرح نوعذپ يتلا ةنازخلا نأب

 .برعلا اهقرحي ملف نذإو

 افیرعت بتك نيح ۲8۲۷08 05606 تسج نوفير قرشتسملاو

 ملو) :هلوق نم ناك ةيمالسالا فراعملا ةرثاد يف اهخیراتو ةيردنكسإلاب
 ال اننأ امك ءاهيلع مهئاليتسا دنع ةنيدملا هذه ناکس برعلا قیاضی

 ىمظعلا اهتبتكم نأ معزت يتلا ةروهشملا ةصقلا ةحصب ملسن نأ عيطتسن
 ."”(دهعلا كلذ يف رمع ةفيلخلا رمأب تقرحأ دق

 ةيردنكسإلا ةبتکم قرحب نولتاقلا) : هينيد نيتإ ذاتسألا لوقيو

 ةيردنكسإلا تابتكم نأ كلذ ءخیراتلا عئاقوب هل دح ال افافختسا نودبي

 يه تابتكملا هذه ىلوأو «ةددعتم نورقب مالسإلا ءيجم لبق تبرخ دق

 دقو دلجم فلأ ةئامعبرآ ىلع يوتحت تناك يتلا مويخوربلا ةبتكم

 «نييردنكسإلاو *"رصیق سويلوي نيب تبشن يتلا برحلا ءانثأ تقرحأ

 ميلعت ىلإ ليبسلا دهم نم لوأو «يناطيربلا فحتملا يفظوم نم تسج نوفير (1)

 ةمدقمب يدنكلل ةاضقلاو ةالولا باتك :هراثآ نم .ةجسنألا اميس الو شوقنلا

 نوقرشتسملا .يمورلا نبا نع اًنحب فنصو مالعألا ءامسأل ماع سرهفو ةيزيلجنإ
۸۳/۲ 

 ۰۱۳۷/۲ ةيردنكسإ :ةدام «ةیمالسالا فراعملا ةرئاد (۲)

 لفاح عامتجا يف همالسا نلعأو ملسآ م١186 ةنس سراب يف دلو هينيد نيتإ (۳)

 «نيدلا رصانب همالسا دعب یمست «هسفنب هدیش ربقب نفدو ۱۹۲۷ ةنس رئازجلاب

 امك قرشلاو «مارحلا هللا تيب ىلإ جحلاو «مالسالا رونب ةصاخ ةعشآ :هراثآ نم

 ٢ط «فراعملا راد «مالسالاو ابوروآ .دومحم میلحلا دبع .د) .برغلا هاري

 .(۱۱۳ - ۸۸ص «ت نودب

 .م.قه٩ ماع ةيلصنقلا یلوت (م.ق 44 - ۱۰۲) ينامور روطاربما رصیق سویلوی (8)

 ةيرصملا ةئيهلا /سوس يكز ةمجرت میدقلا ملاعلا ثارت .جروب يد .ج.و :عجار

 ۰۲۹۱ ص ۰2۱۹۹۹ ةرسالا ةبتكم . باتکلل ةماعلا
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 مایالا نم موی يف تمض يتلا مویباریسلا ةبتكم يه تابتکملا يناثو

 تبرخو ةبتكملا هذه تبهن دقو سوينوطنأ اهب ىصوأ دلجم فلأ ىتئام

)7/01( 
 .('"سويزودويٿ دهع يف

 . (۳) 8 . . ےک ےک
 ءالڑھ لکف (نییحیسملا نم لب نیینثولا نامورلا نم اونوکی مل ةرتفلا

 ةءارب اونلعا مهنال «برعلل بصعتلاب نيسح هط مهيمري نيقرشتسملا

 مهبصعت ةلع روتكدلا انل ركذي ملو ةبتكملا كلت قيرح نم برعلا

 امك كلملا نم رثكأ اًيكلم نوكي نأ لواحي انه روتكدلا نإ «برعلل

 الإ روتكدلا ىبأيو نيملسملاو برعلا نع مثإلا نوفني هتذتاسأ .نولوقي

 نيملسملاو برعلا ةءارب ىلع يلد ءال وه تاداهشب یفکو ۰۶ يش يف هنم

 .ءادعالا هب تدهش ام قحلاو ءمهيلإ روتکدلا هبسن امم

 ال ال ال ال ال ال

 «ينامور روطاربمإ (م۳۹۵ - ۸۳۶۷) ریبکلا لوألا سويسويدويث = سویزودوی (۱)
 ۸۳ دروملا

 - يندملا ةعبطم - يركفلا رامعتسالل هجو قارشتسالا :يربجلا لاعتملا دبع .د (0)

 .1 55 ص ۱۹۹۵ /ه ۲ ةنس ۱ ط ترهاقلا

 رکفلا :دیمحلا دبع تفأر .د نع القن ۲۸۲ ۰۲۸۱/4 ملعلا خيرات :نوتراس (۳)

 ةرسالا ةبتکم «باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ,يحيسملا رصعلا يف يرصملا
Cfo۰.۹۰ ص  
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 تلاثلا تحبملا

 لع يبنلا ةباحص نم روتكدلا فقوم

 مہ

 :ددهمد

 ثيدحلا يف 6 ينل ةداهشب نورقلا ريخ مه ةي يبنلا ةباحص

 الف نابع لاق .مهنولی نيذلا مث ۳ :مهنولي نيذلا مٹ 0 ء ينرق يتمآ ريحا

 يدع نب ریبزلا تاو ا وأ نیترم ۳ : یردآ

 ۳!حاجحلا نم یقلن ام هيلإ انوکشف هل كلام نب سنآ انیتآ :لاق هيض

 یتح هنم رش هدعب يذلاو الا نامز مکیلع يتأي ال هناف اوربصا : لاقف

 ماع ملسآ «دیجن هنباب «دیجن ابأ ینکی «لیلج يباحص :نیصح نب نارمع (۱)

 هقفيل ةرصيلا ىلإ باطخلا نب رمع هثعب «تاوزغ اگ هللا لوسر عم ازغو یخ

 ةرصبلاب يفوت یافعاف یفعتسا مث رماع نب هللادبع لبق نم اهءاضق یلوتو ءاهلهأ

 .(۷۷۸ ۰۷۷۷ /۳) ةياغلا دسأ .ه۵۲ ةنس

 يف (۲۵۳) مقر ملسم ا يبنلا باحصأ لئاضف يف ۱۹۰/۵ يراخبلا هاور (0)

 )٦1٤( مقر دواد وبأو «نتفلا يف ۲۲۲۲) مقر يذمرتلاو ةباحصلا لئاضف

 .روذنلاو ناميألا يف ۸ ء۸۷ يتاسنلاو «ةّكسلا يف
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 . اک مکیبن نم هتعمس مكبر اوقلت

 تعانت املك ةمالا يف ةيريخلا صقانت ىلع لدي ريخألا ثیدحلاو

 اًيلزانت اًبيترت ةبترم نورقلا نأكف «نورقلا ريخ وه يذلا لوألا رصعلا نع

 .ةلزنملاو لضفلا يف

 يف مهئالب نسحل الإ مالسإلا يف ةلزنملا هذه ةباحصلل نكت ملو

 لاق) ءاهضارغأو ايندلا ظوظح نم مهبولقو مهتاوذ صولخو هليبس

 ايي دمحم بلق دجوف دابعلا بولق يف رظن هللا نإ :دوعسم نب هللادبع

 بولق دجوف دابعلا بولق يف رظن مث «هسفنل هافطصاف دابعلا بولق ريخ
 .؟۲(هنید نع نولتاقی هیبن ءارزو مهلعجف دابعلا بولق ريخ اپ هباحصأ

 مهل هريدقتو ييي يبنلا ةباحصل ديدشلا هبح عم قداصلا ملسملاو
 ىعدا نم لكو] هيي هللا لوسر دعب مهدحأل ةمصعلا دقتعي نأ زوجي ال

 ام هنع ردصي ناسنا ناسنالاف «بذاک لَك هللا لوسر دعب دحأل ةمصعلا

 ءرشلاو لطابلا هنم نوكيو «قحلاو ريخلا هنم نوكيف ناسنإلا نع ردصي

 قحلا لهأ نم دعيف عساو قاطنب ناسنإ يف ريخلاو قحلا نوكي دقو
 يف رشلاو لطابلا نوكي دقو «تاوفه هل نوكت نأ اذه عنمي الو ريخلاو

 اذه عنمي الو ءرشلاو لطابلا لهأ نم دعيف «عساو قاطنب رخآ ناسنإ

 .تاقوألا ضعب يف تاحلاص رداوب هنم ردبت نأ نم

 مهل ملع اذإ ريخلاو قحلا لهأ نع ثدحتي نم ىلع بجي

 تاریخلا ىلإ ةردابملا باب )٢( مقر ثيدح نيحلاصلا ضاير يف يوونلا هركذ (1)

 بیترتب (۷۰۱۸) ققحملا همقرو يراخبلا هاور :هل لوقب يوونلا هيلع بقعو
 .(4 ١ص نيحلاصلا ضایر) .يراخبلا

 ةنس ء١ط توریب «ةيملعلا ةبتكملا .لوالا لیعرلا عم : بیطخلا نیدلا بحم (۲)

 .۳۷ صف ۵
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 كلذ رفکی الف ریخلاو قحلا نم مهیلع بلغ ام یسنی ال نأ .تاوفه

 لطابلا لهأ نع ثدحتی نم ىلع بجیو تاوفهلا كلت لجأ نم هلك

 نیحلاصلا نم مهنآ سانلا مهوي ال نأ تاحلاص رداوب ملع اذإ رشلاو

 .[تاحلاصلا مهلامعأ نم ةذاشلا دراوشلا كلت لجأ نم

 نم ملسملا فقوم تحضو يتلا تارابعلا زجوآ نم لعلو

 ضعب يف ""اانبلا نسح ذاتسالا هبتک ام مهیلع هللا ناوضر ةباحصلا

 نا موصعملا الإ كرتيو همالك نم ذخ وی دحآ لكو» : لاق دا هلئاسر

 ةَئّسلاو باتکلل اّقفاوم مهیلع هللا ناوضر فلسلا نع ءاج ام لکو

 صضرعن ال انکلو عابتالاب ىلوأ هلوسر هنسو ہللا باتکف الاو «هانلبق

 .مهتاين ىلإ مهلکنو حیرجت وأ نعطب - هيف فلتخا امیف - صاخشألل

 .۳اومدق ام ىلإ اوضفآ دقو

 مهندب رجش امو ةباحصلا نم نیسح هط روتكدلا فقوم ربرقت

 :فالخ نم

 ىلإ دمع ذإ هيف ماجحالا يغبني امیف  أرتجا روتکدلا ةداعک

 لالخ نم هيلع مكحلاو ةدشارلا ةفالخلا لظ يف ةباحصلا خيرات ةياكح

 نيدلا بحم ققحملا ةمدقم نم .مصاوقلا نم مصاوعلا :يبرعلا نبا ركب وبأ )١(
 .۵ ص «بيطخلا

 راد نم جرخت ةريحبلا ةظفاحمب ةيدومحملاب دلو )۱۹۰٦۱ - ۱۹٢١۹( :انبلا نسح (۲)

 ۱۲ يف لیتغا یتح اهل اّهجوم لظو نیملسملا ناوخالا ةعامج سسآ «مولعلا
 .(دیهشلا مامالا لئاسر ةعومجم ةمدقم) ۱۹6۹ ةنس ریاربف

 ةيمالسالا رشنلاو عیزوتلا راد .ميلاعتلا ةلاسر «لئاسرلا ةعومجم :انبلا نسح )۳(

 .۳۵۷ ص «ه۱۱۲ ةنس ةعبط
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 .اربص كلذ ىلع قطي ملو تایاورلا صیحمتب نعي مل انفرعو قبس

 ديرأ امو) :ةباحصلا خيرات نم هفقوم ركذل اذهمم روتكدلا لوقي

 ضعب ظفحأ نأ الو ءرئامضلا ضعب يذوأ نأ الو فلكتأ الو ديزتأ نأ

 نسح دق يبنلا باحصأ نم ةعامج نأ ظحالأ كلذ عم ينكلو رودصلا

 اهنمض وأ ةنجلاب مهرشبو مهنع يبنلا يضر ىتح مالسإلا يف مهؤالب
 اونحتماو بوطخلاو ثادحألا اولبقتساو نمزلا مهيلع لاط مث مهل

 مهنيب تدسفف ضیرعلا عساولا ءارثلابو .میظعلا مخضلا ناطلسلاب

 ام دعبآ ىلإ ضعبب مهضعب نظ ءاسو ءاّضعب مهضعب لتاقو رومألا
 .(؟مهنم انفقوم نوکی نأ یسع امف سانلاب سانلا نظ ءوسي نأ نکمی

 نع یضرن نأ میطتسن ال»] :الئاق هفقوم ررقي روتکدلا عرش مث

 نیدلا لوصأ اهعم يغلن امنإ اهدحو انلوقع يغلن الف ءاًعيمج مهلامعآ

 الو «يغبلاو رکنملاو ءاشحفلا نع یهنتو ناسحالاو لدعلاب رمأت يتلا

 نم مهناکمل .یطخ دق هنأ نظن نم ىلع ةئيطخلاب مکحن نأ عیطتسن
 نسحلو اناث هللا اضرو ةنجلا نم ی يبنلا هب مهرشب املو ءالوأ يبنلا

 يتلا ةنجلاب مهناميإو .هلوسرو هللا دعو امب مهتقثو هلوسرو هللاب مهنظ

 نم مهورصاع نيذلا بهذم مهرمأ يف بهذن نأ بحن امو ؛اهب اورشب

 ىلع مكحنو ریخلاب مهضعب ىلع مكحنف ءمهراصنأو مهموصخ
 اوناك موصخلاو راصنألا نم مهورصاع نيذلاف ؛رشلاب رخآلا مهضعب

 بسح نوطخسي وأ نوضري اوناكف «ةنتفلا نم مهب ملأ اميف مهءاكرش
 مهكراشن الو مهرصاعن انسلف نحن امأ .ءالؤه وأ كئلوأ نم مهناكم

 محقن نأ كلذل لوقعملا نم سيلو «فالخلا نم مهنيب رجش اميف

 مهلاوقأو مهلامعأ يف رظنن نأ انليبس امنإو ءاّماحقإ مهرمأ يف انفطاوع

 ئطخن نم یطخن نأو ءخیراتلا ثادحأو سانلا ةايحب اهتلص ثيح نم
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 رمآ يف يضقن نآ نود اهدحو ةهجلا هذه نم مهنم بوصن نم بوصنو
 امك لوقن نأ انسفنال حیبتسن نأ نودو «هلل نيدلا ناف ءيشب مهنید

 يف ءالؤهو نورفاک ءالؤهو نونمؤم ءالؤه :مهموصخو مهراصنآ لوقی
 ال ءيش كلذ «رانلا يف ءالؤهو ةنجلا يف ءالؤهو «نيب نيب ةلزنم

 امأف ءهدحو هللا ىلإ هرمأ امنإو ءهيف ضوخن نأ انل سيلو هيف ضوخن
 قحلا مئالي ام مهريسو مهلاوقأو مهلامعأ نم نيبتن نأ وهف انيلإ يذلا

 دب ال نكلو «ریثک هسفن يف اذهو ؛اهمئالي ال امو باوصلاو لدعلاو
 ۱ .([دب هنم سيل امم

 هب ينأكف «ريثكلا ءيشلا هفقوم ريربتل لياحتلا نم هيف مالکلا اذهو

 نيدلا رمأب قلعتي ام وهو هلل مسق :نيمسق ىلإ ةباحصلا ةايح مسقي
 يهو ايندلل مسقو .هیف لخدي الو هنع ضرعيس هنأب دعي بناجلا اذهو
 حيحصتلاو دييأتلاو دقنلا قح هسفنل روتكدلا ىطعأ انه نمو عيمجلل قح

 مده ىلإ نوفدهي نيح نييناملعلا لياحت هبشي لياحت اذهو ةفلاخملاو

 ىلع ريخلا اذه هللا رشن نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا نم مالسإلا زومر

 نم ايندلا ةايحلا تارورض مامأ نيمزهنملا ةروصب مهنورهظيف مهيديأ

 اذهو ءجارخو لام نم اهعاتم يف نيبغارلا ةروصب وأ برشمو لكأم
 يف يلمع عقاوك صخشی مل مالسإلا نأب يحوي رخآ موهفمب مالكلا

 تارتفلا نم ةرتف يأ يف المعو ًالوق ةقيقحو قحب هميلاعت نولمحي سانآ

 ةايح نم ةلضفملا ىلوألا نورقلا هذه يف ىتح خيراتلا دادتما ىلع

 .نيملسملا

 اخاضیا هفقوم ديزي ةباحصلا ةايح يف فالخلل صرعتی نیحو

 .فرصتب ۲۳۰ ۰۲۳۹/۶ ةلماکلا ةعومجملا - نامثع - یربکلا ةنتفلا : نیسح هط (۱)

 ہا



 ثادحألا نم اوفقو دق سانلا نأ كلذ دعب ظحالن نأ بجی] :لوقیف

 دشآ ةنيابتم فقاوم اهنم نامثع بيصن نمو نامثع مايأ تثدح يتلا

 ثادحألا هذه رثكأ نإ :اولاقو ؛ةلمج مهسفنأ اوحارأ موقف :نيابتلا

 مهضعب دارآ .نوفلکتملا هفلكت امنإو هعوقو حصي مل عونصم بوذكم

 نيب ةفينعلا ةموصخلا نم ناك امب هيلإ مهضعب عفدو ءمالسإلل ديكلا هب
 اميف نوريو «ثادحالا رثكأ نوضفري كلذ لجأ نم مهو بازحألا

 بهذم مامإلا اهيف بهذ ءرطخ تاذب تسيل رومأ اهنأ اهنم نولبقي
 ىلع وهو ءدحاو رجأ هلف أطخأ ناو ؛نارجآ هلف باصأ ناف داهتجالا

 امنإ بهذملا اذه نوبهذي نيذلا رثكأو ...ريخلا الإ دري مل لاح لك

 نوهركيو «مالسإلا روصع نم رصعلا كلذ نوسدقي مهنال هيلإ نوعفدي
 رومآ نولبقتسي نيذلا ىلع ةداع لمحي ام يبنلا باحصأ ىلع اولمحي نأ

 ضارعأ لوح عارطصالاو ةسفانملل دادعتسا نم مهسوفن يف امب ايندلا

 نسح هللا ليبس يف اولبأو لا لوسر اوبحص اًموق مئالت ال ضارغأو

 بهذملا اذه نوبهذيو يأرلا اذه نوري نيذلا نم ليلقو . ..ءالبلا

 ثحبلا نم مهعنمي يذلا يلقعلا لسكلا مكحب كلذ ىلإ نوعفدي

 .ءاصقتسالاو سردلاو

 نودعبتسيف «ةحارإلا نم رخآ اًعون مهسفنآ نوحيري نورخآ موقو

 تارماؤم اهنآ نوریو «يبنلا باحصأ نم نتفلاو ثادحألا هذه عقت نأ

 باتکلا لهآ نم هفل فل نمو ًابس نب هللادبعك مالسإلل نودئاکلا اهربد

 .باتكلا لهأ ريغو

 كاذ وأ بهذملا اذه بهذن نأ عيطتسن ال اننآ اذج حضاوو

 سيدقت يف ولغن الو تحارلا ىلإ نئمطن الو لسكلا بحن ال نحنف

 اونوکی مل ام يبنلا باحصأ يف ىرن الو ءديعبلا دحلا اذه ىلإ سانلا
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 هل ضرعتی امل نوضرعتی رشب مهنآ نوري اوناک مهف .مهسفنآ يف نوري

 قیرف ناکو «ةريطخلا مهتلا اوفذاقت مهو «مائالاو ایاطخلا نم مهریغ

 رفکی ناك رساپ نب رامع نأ يوُر دقف ؛قوسفلاو رفکلاب اومارت مهنم
 مد لحتسی ناك دوعسم نبا نأ يورو لثعن هیمسیو همد لحتسیو نامثع

 نیذلا بهذم بهذن نأ يغبني امو ...ةفوكلا يف ناك مايأ نامثع

 .فالتخاو ةنتف نم مهنيب ناك ام انيلإ تلقن يتلا رابخألا رثكأ نوبذكي

 ذنم هلك يمالسالا خيراتلا بذكن نأ ىلع دزن مل كلذ انلعف نإ نحنف

 اوور نيذلا مهسفنأ مه نتفلا هذه رابخأ اوور نيذلا نأل ؛يبنلا ثعب

 نأ يغبني امف .ءافلخلاو يبنلا ةريسو يزاغملا رابخأو حتفلا رابخأ

 .انبجعي ال ام نووري نيح مهبذكن نأو ءانقوري ام نووري نيح مهقدصن

 الإ ءيشل ال ءرخآلا هضعب بذکنو خيراتلا ضعب قدصن نأ يغبني امو

 ."""[انيذؤي هضعبو انيضري هضعب نأل

 لَو يبنلا ةباحص نوربكي نمم روتكدلا رخسي بولسألا اذهب
 هفصو يف ةي يبنلا ثيدح نوقدصي نممو ءريخلا مهب نونظیو

 !فلسلا نوسدقي نمم مهنأب مهفصيف «نورقلا ريخ مهنأب هتباحصل
 .ءاصقتسالاو سردلاو ثحبلا نع يلقعلا لسکلاب اوضر مھنأبو

 لك نوري نيذلا يرمآتلا ليوأتلا باحصأ هتاذ تقولا يف بيعيو

 باتكلا لهأ نم مالسإلا ءادعأ عنص نم هلهأو مالسإلاب تلزن ةبيصم

 ال هنكلو هاضري الو هاجتالا اذه ضفري فصنملا ثحابلاو مهريغ نمو

 ركم هل نوديكي ءادعأ مالسإللف «نوکی دق كلذ نم اًئيش نأ لمهي

 هيوشتل تالواحم مهل تناك هنأ نيقيلا نم لب دعبتسي الو راهنلاو ليللا

 .فرصتب ۳٦٣/٤ - ۳٦۷ ةلماكلا ةعومجملا ۔ نامثع - ىربكلا ةنتفلا : نیسح هط (۱)
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 .نیملسملا تاعمتحم ىف لقالقلاو نتفلا ثادحاو ةباحصلا هروص

 ام هسفنل یضترا هنأ وهو جهانملا نم هسفنل روتکدلا همعز ام امآ

 نومارتیو مهتلا نوفذاقتی اوناک مهنآ نم مهسفنآ يف ةباحصلا هاضترا

 امآ «دیرفلا لیجلا اذه قالخآ هذه نوکت نأ هلل اشاحف قوسفلاو رفکلاب

 يهف اهیف نوعطم تایاور يهف اذه هجهنم ىلع اهب للد يتلا تایاورلا

 مکحی الف ةغيصلا هذه لثمب درو امو (يوُر) ضیرمتلا ةغيصب ةقوسم

 ابوذکم ناك امبرو اخیحص ناک امبر لب اعطق هيلإ فاضملا نع هتحصب

 .ةدحاو هذه

 تايرتفملا هذه لثمل اودصت ام اًريثك ةَّلْسلا ءاملع ناف :ةيناثلا امآ

 ةباحص ىلع اًعينشتو اضغب ضفاورلا ميدق نم اهربك ىلوت يتلا

 خيراتل بيذكت ةريثكلا تاياورلا بيذكت نأب ریخآلا هاوعد امأ لپ يبنلا

 هناف ءاهضعبب رومألا سبلو لطابلاب قحلا طلخ نم اذهف هلك مالسإلا

 ال تاياور خيراتلاو ريسلا بتك نم ريثك يف نأ ةيهدبلا تاملسملا نم

 ةباتك ىلع ثيدحلا رصعلا يف نيققحملا نم ريثك لمع دقلو اهب قثوي

 نآرقلا عقاو اهلبق نمو ةحيحصلا ةَّئّسلا بتك عقاو نم ةيوبنلا ةريسلا

 ىلع هتاهبو هئافص نم لانت وأ رثاملا نم اًئيش هيلع ىفضت ةبذاك تاياور

 نم ريثكلا قيدصت ىنبت روتكدلا نأ بيجعلا نمو ...رخآلا بناجلا

 رشبلا نم رشب ةاورلا نأ الإ ءىش ىلع دمتعم ريغ ةيخيراتلا تاياورلا

 مهنآ هيدل حجرت دقو أطخلا مهيلع زوجيو باوصلا مهيلع زوجي

 بيلاسأ ىلع اًدامتعا تايورملا نم هنوركذي امم ريثكلا ىف نوبيصم

 اًددع اهنم روتكدلا ركتبا يتلاو اهليلحتو صوصنلا قيقحت يف نیئدحملا

 تاياورلا داريإل اًساسأ اهلعج ىتلا ةريطخلا ظافلألا لاثمأ نم ليلق ريغ
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 «نظلا ربکآو» :هلوق لثم نم اهعوقوو اهتحصب مکحلاو ثادحألاو

 هب درفت امم اهریغو «دیعبلا نم سیلاو «(هيف كش ال يذلا ءيشلا»و

 .روتکدلا

 هللا ناوضر ةياحصلا نع نیسح هط روتکدلا ثيدح نم جذامن

 :مهیلع
 هللا ناوضر ةباحصلا نع هثیدح يف روتکدلا عم فقن نآ اندرآ ول

 امم رثکآ ماقملا انب لاطل ةدشارلا ةفالخلا ةرتفل هخيرأت دنع مهیلع

 تاعیرس تاراشاب يفتكآ ثحبملا اذه يف نکلو ثحبلا ةعيبط هجاتحت

 رکف يف مهیلع هللا ناوضر ةباحصلا ةروصل ةلمجملا ةروصلا حضوت

 ةلالد هللا ءاش نا ۔ ةلمجملا تاراشالا هذه یفو «نیسح هط روتکذلا

 .هرکذ درن مل امم اهریغ ىلع

 :هدلع یرتفملا ةفيلخلا 5# نافع نب نامثع

 نم اًريبك اظح - مهیلع هللا ناوضر - ةباحصلا نم دحآ لني مل

 ةفيلخلا يظح املثم يمالسالا خیراتلل روتکدلا ضرعت يف ثیدحلا

 ىلع مئاقلا ثحبلا یرجم ثيدحلا ىرج ولو ءنافع نب نامثع دشارلا

 رثأ ىفتقا روتكدلا نكلو ميركلا يباحصلا اذهل هلوانت يف روتكدلل

 اهيلع داز امبرو مهتايرتفم لك ددرف مالسإلا ءادعأ ةصاخو نيقباسلا

 هسفن روتكدلا اهدنسي مل يتلاو اهب قثوي ال يتلا ثادحألا ضعب زاربإب

 نم اهريغو «ةاورلا ثدحتي»و «ةاورلا معزيو» :هلوقل اهردصي ناك امنإو

 هنأ يشي اًقيلعت تاياورلا كلت ىلع قلع مث ءائيقي ديفت ال ىتلا ظافلألا

 .اهعوقوب نمؤم اهل قدصم
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 ىلإ هبسن امیف اذیدج تأي مل روتکدلا نأ ىلع ناهرب قدصاو

 ةفيلخلا اهب یمر يتلا ةبذاکلا معازملا نم ةلسلسلا كلت هذ نامشع

 نم مصاوعلا هباتک يف يبرعلا نبا ركب وبآ مامالا اهددع يتلاو دشارلا

 يلي امیفو «فاصنالاو قحلل دیرم لک عنقي امب اهیلع باجآو مصاوقلا
 :ناونع تحت يبرعلا نبا ركب وبأ يضاقلا اهدروآ امك تایرتفملا رکذ

 .ةمصاق

 هتیالو يف نامشع ءاج :نیباذک ةياورب نیقلعتم ؛نیدعتم اولاق]

 :اهنم ریکانمو ملاظمب

 .هءاعمآ قتف یتح رامعل هبرض - ۱

 .هءاطع هعنمو هعالضآ رسک یتح دوعسم نیالو - ۲

 .فحاصملا قرح يفو هفیلأتو نآرقلا عمج يف عدتباو ۳

 .یمحلا یمحو - ٤

 .ةذبرلا ىلإ رذ ابأ ىلجأو

 .ءادرّدلا ابأ ماشلا نم جرخأو 5

 اإ هللا لوسر هافن نأ دعب صاعلا نب مكحلا درو - ۷

 .رفسلا يف تاولصلا يف رصقلا ةّنس لطبأو - ۸

 .ناورمو «زیرک نب رماع نب هللادبعو «ةيواعم یلوو - 8-١

 .ةيالولا لهأ نم سيل قساف وهو ةبقع نب ديلولا ىلوو

 .ةيقيرفإ سمخ ناورم ىطعأو - ۳

 .اصعلاب وه برضو ةرّدلاب برضي ٌرمع ناكو ۔ ٤
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 ركب وبآ اهنع طحنا دقو هلي هللا لوسر ةجرد ىلع العو - ۵

 .رمعو

 ةعيب نع باغو ءدحأ موي مزهناو «اردب رضحي ملو ۔٦

 .ناوضرلا

 نیکسلا یطعآ يذلا) نازمرهلاب رمع نب هللا دیبع لتقی ملو - ۷

 .(هلتق یتح رمع ىلع هضّرحو ةؤلؤل يبآ ىلإ

 لتف يف حرس يبآ نبا ىلإ اًباتك هلمج ىلع هدبع عم بتکو - ۸
 .۲[,ها .هیف رکذ نم

 اهیلع درو تایرتفملا هذه يبرعلا نبا ركب وبآ يضاقلا دنف دقو

 ."”هباتك نم ةحفص ةئاملا ةبارق ىف ءاج اًميق ادر

 نکامآ رکذ يلي امیفو .1۲ ۰1۱ص .مصاوقلا نم مصاوعلا :يبرعلا نبا ركب وبآ (۱)
 ماقرألل اّقبط - نامثع - یربکلا ةنتفلا هباتک يف روتکدلا نم ثادحألا هذه ةجلاعم

 .نتملاب ةدراولا

 .۳۱۲/6 ةلماکلا ةعومجملا - نامشع - یربکلا ةنتفلا - ۱
 .اهريغو ۳۹۲/6 ۲

TV4 ۔ ۳۷۱/٣ ۳ 

 ٤۔ ۳۷۵/۶

۳۱۰ ۰۳۵۹/۶ ۵ 

.۳۷۹/۶ ¥ 

 ۰۱۱٩ مالسالا ةارمو ۱۳۷۳/۶ ۔ ۸

 .ثادحألا ىلوي نامثع ناونع تحت ۳۸۲/۱۲ - ٩

.۲۸۸/۶ - ۳ 

.۲ ۷/۶ - 

۳۷۰/۶ 2 ۷ 

 .روكذملا باتكلا نم ۱۶۷ _ 1۱ص نم )۲(
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 رکذب يفتكأو كانه هرکذ ام دیعآ نأل ةجاح يف تسل اذلو

 .4 طط نامثع نع روتکدلا اهدروآ ىرخأ تاراشإ

 ةروص يف هرهظيف ةيلاملا ةيحانلا يف نامثع تافلاخم روتكدلا ركذي

 لين لواحي ناك هنأو لاومالا یف فرصتلا نسحي ال يذلا رذبملا

 يضرتسي ناك نامثع نأ ركذيو مهئاطع عيسوتب سانلا ناوضر

 امك ةحلط ناكو] :هلوق كلذ نم ناكف لاملاب هتيالو ىلع نيطخاسلا

 وهو تمت ةعيبلا نأل ؛هتفالخل لوألا مويلا ذنم نامثعل اضراعم تيأر

 رومألا تدازف هلصو مث رومآلا تماقتساف هاضرت نامثع نكلو بئاغ

 .۳![ةماقتسا

 یطعآ نامثع نأ ههباشی مالکب حیرصلا مالکلا اذه لبق ضرعیو

 هتعیبب ةحلط أكلتي نأ نوقفشی ةيمأ ونب ناکو] رکذیف هل هتعیب نمث ةحلطل
 نإ :اولاق .هتلص نسحیف ةحلط لصی نامثع ناکو .اونأمطا عياب املف

 رضح دق :موی تاذ هل لاقف افلأ نیسمخ نامثع نم ضرتقا ناك ةحلط

 .۳[كتءورم ىلع كل وه :نامثع لاق هضبقي نم لسرأف كلام

 هبراقآ نامثع صخ امن هدحو ةحلط ىلع ءاطعلا فقی ملو

 لصولا اذهب هللا ىلإ برقتي ناك هنأو - روتکدلا معز ىلع ریبکلا ءاطعلاب
 نع دئازلا لصولا اذه هعفد امبرو نيملسملا لام تيب نم هئابرقأل

 رسيأ اذإ ىتح نيملسملا لام تيب نم ضارتقالا هسفنل حيبي نأل ؛دحلا

 كلذ ريغ ىلإ «كلذ لثم هتالول حابأ نامثع نأ معزيو ضرتقا ام در

 ةسايسب ةلصتملا ثادحألا :ناونعب هبتك الصف اهنمض يذلا یواعدلا نم

 .۲۷۰/6 ةلماكلا ةعومجملا - نامثع - یربکلا ةنتفلا :نيسح هط (۱)
 .۳ ۵ ۰۳6/4 قیاسلا ردصملا (۲)

 .۳۹۲ - ۳۸۵/۶ قباسلا ردصملا (۳)

۹۸ 



 .'''لاملا

 الضف سانلا داحآ لوقع هغیست الو نامثع نع روتكدلا هركذ اممو
 .هلقعو نامثع قطنم اذه نوكي نأ نع

 : هلوقب هفصيف نيملسملا ىلع هتيالو ةعيبطل همهف ركذي

 ؛نامثعل ةيلاملا ةسايسلا ريسفت يف اهظحالن نأ بجي ىرخأو]

 هوبقاري نأ يف قحلا نيملسملل نأ نظي اميف ىري نكي مل هنأ يهو

 لوؤسم وهو «هاطعأ يذلا دهعلا ىطعأ دق وهف هوبقاعي نأ نع الضف

 نيذلا نأب هعانتقا اذه ىلع لدي .سانلا مامأ ال هللا مامأ دهعلا اذه نع

 ءالؤهل هلوقو اًميظع اًئيش هيلإ اوبلط دق هسفن علخي نأ هيلإ اوبلط
 ءالؤهل هلوقو «لجو زع هللا هينصمق اًضيمق علخأل تنك ام» :مهريغلو

 الابرس عزنأ نأ نم ىلإ بحأ يقنع برضتف مدقأ نال» :مهريغلو

 ."”(لجو زع هللا هينلبرس

 )١( قباسلا ردصملا ۳۸۵/6 - ۳۹۲.

 ال4 هللا لوسر دعو هل ققحت هنأل .یحنتلا هيف نامثع ضفر نوکی ال اذاملو (۲)
 : دمحآ مام لا لاق هدنسم ىف دمحأ مامإلا هدروأ يذلا

 نب هللادبع نع ديرد نب ةعيبر ينثَدح «ملسم نب ديلولا انثدح «ةريغملا وبأ انثدح
 ىلإ ی ہللا لوسر لسرأ :تلاق 5# ةشئاع نع ءريشب نب نامعنلا نع «رماع
 الب هللا لوسر لابقإ انيأر املف ةي هللا لوسر هيلع لبقأف ءاجف نافع نب نامثع

 هبكنم برض نأ ةملك رخآ نم ناكف ىرخألا ىلع انادحإ تلبقأ نامثع ىلع
 هعلخ ىلع نوقفانملا كدارأ ناف اًصيمق كسبلي نأ ىسع هللا نإ نامثع اي١ :لاقو

 ؟كنع اذه ناك نيأف نینموملا مأ اي :اهل تلقف ؛اًنالث :يناقلت ىتح هعلخت الف

 ضري ملف نايفس يبأ نب ةيواعم تربخأف :لاق هتركذ ام هللاو هتيسن :تلاق

 .اًباتك هب هيلإ تبتكف هب يلا يبتكا نأ نينمؤملا مأ ىلإ بتك ىتح هتربخآ يذلاب
 مامإلا هجرخأو ۳۰۰ ۔ ۲۹۹/۵ ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هدروآ ثيدحلا اذه

 :رظناو ۰4۲۹/۹ )۲١۹۲۰( ثيدحلا مقر ةشئاع نع هدنسم يف دمحآ

 )۲٥٢٢٦( ۹/۱۸٦.

۹ 



 عیطتسیو ؛نیملسملا نم هاقلت اًقيلكت نذإ هدنع ةفالخلا نكت ملف

 هدنع ةفالخلا تناك امناو مه اوژاش وأ وه ءاش نإ مهیلع هدري نأ

 نأ هریغ دحال سیلو .هسفن نع هعزني نأ هل سیلو هيلع هللا هغبسآ اًبوث

 موی بوثلا اذه نم هدیرجت كلمي يذلا وه هدحو هللا امناو ءهعزني

 .''”[ةايحلا بوث نم هدرجي

 بلف نامثع دشارلا ةفيلخلا ىلإ بيجعلا مهفلا اذه فيضي

 يبأ) هيبحاص یآر]  نامثع :يأ - هنأب مهفلا اذه يف رذعلا هل سمتليو

 ماقأ ام امهدحأ نع عزنت ملف ةفالخلاب اضهن دق هلبق نم (رمعو ركب

 اهب كسمتسي نأ بجيو ةفالخلاب ضهن دق امهلثم نذإ وهف ةايحلا ىلع

 ."”[ةايحلا بابسأ هل تدتما ام

 مهتلا نم فراجلا ليسلا اذه نم بجعي ال ناسنإلا نأ قحلاو

 ريسفت يف لصفي نأو أرقي ام لك قدصي نأ هلثمل روتكدلا ىضترا املاط

 ءيش ءالؤه نيد نأ نظيف هكولسو هلمعو ءرملا نيد نيب ثادحألا

 .رخآ ءيش مهعقاوو

 لاوحأ جلاعي نأ هسفنل ىضترا نمل بجعی ال ناسنإلا نإ اًمح

 تاناح يف ىراكسلا لاوحأ جلاعي امك ديرفلا ليجلاو ميركلا بحصلا

 نأ فكنتسا امیر يتلا ظافلالاب مهلوانتيو ابوروآ لود نم اهريغو اسنرف

 .كئلوآ اهب فصی

 ءاملع دحأ) يوضرلا ىضترم ديسلا عم روتكدلا راوح يف

 .(ةعيشلا

 )١( یربکلا ةنتفلا :نيسح هط - عثمان  ۳۸۲/6.

 ) .هسفن قباسلا ردصملا
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 ةناماللو نامثع ةفيلخلا يف هيأر نع روتکدلا لجرلا اذه لأسي

 نع روتکدلا تلأس اهدعبو :يوضرلا ىضت یضترم لوقی « هصنب مالکلا لقنآ

 :لاقف نامنع ةفيلخلا ىف هيأر

 .(۱!۱!!)روثلاک داقی نامثع ناك

 غروت يذلا فصولا اذهب هذ نامثع فصی ةدومحملا ريغ ةأرجلا

 لهال فرعو روتكدلا فصنأ ولو ءءوسلا بابرأو ىراكسلا هب فصي نأ
 هلك يبنلا لوق دعب كلذو ءاعنشلا ةطقسلا هذه طقس امل مهلضف لضفلا
 نأ ول هديب يسفن يذلاوف يباحصأ اوبست ال» : هل ةريره وبأ هيوري اميف
 .'"”(هفيصن الو مهدحأ دم كردأ ام اًبهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ

 :انَذ ةشئاع نينمؤملا مأ نع هثيدح

 ءاًعساو ءارتفا اظ ةشئاع نينمؤملا مأ ىلع روتكدلا ىرتفا)

)۳( ۱ 
 ۔ (لاتق

 Du) اوج 0 ۳
 اك : لاقف ةشئاع نينمؤملا ما نع هلاسو هرواحی يوضرلا یصبرم

 حاجنلا تاعوبطم «ةرهاقلا يف رکفلا لاجر عم :يوضرلا یضترم دیسلا )١(

 ۰.۱۱۳ ص «ه ۱۳۹۶ ةنس اط ترهاقلاب

 )۲٥٥٥( مقر ثیدح ةباحصلا بس ميرحت باب «يوونلا حرشب ملسم حیحص (۲)

. 

 .٢۲۲ص «نیسح هط ركف ةمكاحم :يدنجلا رونأ (۳)

 )٤( .ةرهاقلا يف ركفلا لاجر عم :يوضرلا ىضترم ديسلا ص١٠١.
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 يف اهتدعقآ یتح اًبرض اهتعجوال ةشئ ةشئاع تکردآ ول : لوقی ةذتاسألا لحأ

e)١( ے2 و ےک رپ د  
 . کیو ىف قو :یلاعت هلوقل اهتيب

 نع لاؤسلا ةباجإ يف دزي مل وهف هذاتسأ ةلوقم ىنبتي هب ينأكو
 ةقباسلا تاملكلا هذه

 نع هلوق 5 ةشئاع نينمؤملا مأ قح يف لوقلا نم هب ءاسأ اممو

 مل 88 ةشئاع نأ افورعم ناك] : هك بلاط يبأ نب يلع انديسب اهتقالع

 ةدجوم هيلع دجت تناك اهنأ اًفورعم ناك لب هاوهت الو اًيلع بحت نكت
 راشأف ييي يبنلا يساوي نأ يلع دارآ نيح كفإلا ثيدح ذنم ةديدش

 هللا لزني نأ لبق كلذو .ريثك اهريغ ءاسنلا :هل لاقو اهقلطي نأب هيلع

 ّيلع ىلع رکنت تناكو ...كلذ هلوق يلعل سنت ملف .نآرقلا يف اهتءارب
 جوزت دقف «ةريخ هيف يلعل نكي مل :امهدحأ «نيرخآ نيرمأ دقتعأ اميف

 ابآ ناکف «نیسحلاو نسحلا اهنم قزرو للي هللا لوسر تنب ةمطاف

 دق هنأ عم «هللا لوسر نم دلولا نم اهل حتي ملو «يبنلل ةيقابلا ةيرذلا
 مقعلا اذه ناکف .يبنلا مايأ رخاوأ يف ميهاربإ مأ ةيطبقلا ةيرامل حيتأ

 يبنلا ءاسن بحأ تناك يهو اميس الو «ءيشلا ضعب اهسفن يف اهيذؤي

 دعب ةيمعثخلا ءامسآ جوزت دق اًيلع نأ :وهف رخآلا رمالا امآ .يبنلا ىلإ

 ركب يبآ نبا دمحم مأ يه ةيمعثخلا ءامسأو لا همحر ركب يبأ ةافو

 ."”[هلك اذهل یلع ىلع دجت ةشئاع تناكف ىلع رجح يف أشن يذلا

 وهو ایاونلاو سوفنلا ةمكاحم يف بيجع كلسم اذه نأ قحلاو

 يف ىوهلا ةاراجم هنكلو اهب ام فرعيو رودصلا نع قشي مل يذلا

 .۳۳ :ةيآلا «بازحألا ةروس )١(

 .فرصتب 500/4 بلاط يبأ نب يلع - ۲ :یربکلا ةنتفلا :نيسح هط (۲)
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 رمآ لوانتی مالکلا نأ كلذ يف بجعألاو . . .اهليوأتو ثادحألا ریسفت

 راحاک نسل :هلوقب نآرقلا نهفصو يتاللا نینمؤملا تاهمأ نم مأ

 , "374 ها نم

 :ةقرسلاب سابع نبال هماهتا

 نع لوقيف اهنياعو ثادحألا شاع نم ةياور كلذ روتكدلا يوري

 : نط يلع ةفالخ يف ةرصبلا يلو يذلا سابع نبا

 دوعص يف ةيواعم مجنو لوفأ يف همع نبا مجن سابع نبا ىأر]

 هذه يفو همع نبا يف ركفي امم رثكأ هسفن يف ركفي ةرصبلا يف ماقأف

 راسو ريخلا نم ءيشب هسفن رثآ هنأكو بیلع محدزت تناك يتلا بوطخلا

 نيح «وه هرمأ نمو يلع رمأ نم فولأملا فلاخت ةريس لاملا تيب يف

 تيب بحاص نم سنآ هنأكو هيلعو همع نبا ىلع ةلبقم مايألا تناك

 هل ظلغأف ريكنلا نم اًئيش يلؤدلا "دوسألا وبأ وهو «ةرصبلا يف لاملا

 ىلإ بتكف عمس امو ىأر امب دوسألا وبأ قاضو موی تاذ لوقلا
 ناو ...الوؤسم اًيعارو ائمتوم اّیلاو كلعج هللا ناف .دعب امآ» : یلع

 ينعسي الو كملع ریغب هدي تحت ام لكأ دق كمع نباو كلماع

 كيأرب يلإ بتکاو كرمآ نم انلبق اميف هللا كمحر رظناف كلذ كنامتک
 هذهب سابع نبا روتکدلا مصي نأ دعبو ء۷مالسلاو هللا ءاش نإ

 )١( :ةيآلا «بازحألا ةروس ۳۲.

 يف اًماه اًبصنم لغش «ليذه يف شاع ليد ةليبق نم رعاش :يلؤدلا دوسألا وبأ (0)
 ۳۰۸ ۰۳۰۷/۱ فراعملا ةرئاد ھ۹١ ةنس ىفوت ةرصبلا

 دوسألا ىبأل هفيرعت دنع ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف فرودنكر قرشتسملا ددر (۳)
 اًيلع لد يذلا وه دوسالا ابأ نأو سابع نبا سالتخاب لئاقلا معزلا سفن يلؤدلا

 .(۳۲۰۷/۱ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد» كلذ ىلع

41۳ 



 :لوقيف دوعی (هل ءالولا مدعو ةفيلخلا ةنايخ «ةقرسلا) ةحداقلا تامصولا

 اهيلإ اوریشی ملو ةصقلا هذه اولمهآ نیئدحملا نم اًريثك نأ بیرغلاو»

 نیدلاب هقفلا نم هناکمو يبنلا نم سابع نبا ناکمف .اهرکذ نم اَجرحت

 .'''[مامإلا ىلع فالخلاو قحلل زواجتلا اذه لثم هب نظی نأ نم مظعأ

 وهف ةصقلا لامهإ نیئدحملا ىلع روتکدلا برغتسي نأ بیجعلاو
 نيدلاو هقفلا يف سابع نبا ةناكمف نوباذك اهب لاق ولو ىتح قدصم اهل

 لامل الكآ وأ اًقراس ةايحلا عقاو يف هنوك عم ىفانتت ال روتكدلا دنع

 2 ةیواعم يف هنعط

 ةیصخش اًريبك اًينجت نيسح هط اهیلع ىنجت يتلا تایصخشلا نم

 هتبحصب لابم ريغ  ةديدش تاملکب هفصيف هن نايفس يبأ نب ةيواعم
 املف] هل هفصو نم ناكف  يحولا باتك دحأ هنوكلو يب هللا لوسرل

 هب عنصي هلام هللا لام نأو ضرالا يف هللا ةفيلخ هنأ نظ ةيواعم ءاج

 ناكف هللا همحر  اًيلع براح دقو .بحآ ثيح هعضيو «ءاشي ام

 هبحصو يبنلا يقل دق ةيواعمو ةمخضلا زئاوجلاب هباحصأ ضعب يرتشي
 ."”[هوبحصي ملو يبنلا اوقلي مل نيذلا ءافلخلا نم هدعب ءاج نمب فيكف

 ركذي ذخأ اه ىلعل ةيواعم ةموصخ هامسأ ام ضرع نيحو

 ۱ :هلوق نم ناکف ةيواعم صخش يف اهتدش بابسآ

 ظحالن نيح هردقن نأ نکمیف ةيواعم وهو مصخلا اذه فنع امأو]

 ۔ ۵69/6 ةلماكلا ةعومجملا - بلاط يبأ نب يلع - ۲ یربکلا ةنتفلا :نیسح هط )١(

 .فرصتب ۱

 ۰۱۸۰ ص « ناخیشلا : نیسح هط )۲)



 دشآ هبرح يف یلبأف ردب دعب يبنلا براح يذلا نایفس يبآ نبا هنأ

 ملو «ءاهدو اذیکو ةوسقو ةوق برحلا هذه يف رهظآو «هاوقأو ءالبلا

 نأ الإ هل نكي مل نیحو ءاّدب مالسالا نم ري مل نيح ةرخآب الإ ملسُي
 هتوسقو هتوق هيبأ نع ةيواعم ثرو دقو .توملاو مالسإلا نيب راتخي

 .كلذك هتنورمو هءاهدو هديكو

 هلهأل اًضغبو مالسإلل اًركنت هيبأ نم لقأب ةيواعم مأ نكت ملو

 موي نوكرشملا اهل راثف ءردب موي اهورتو دق مهو «مهيلع ةظيفحو

 ةكم تحتف ىتح نكست مل اهتيظفحو أدهي مل اهنغض نكلو دحآ

 ."'"[اًمراك اهجوز ملسأ امك ةهراک تملسأف

 هیدلاوو ةيواعم ىلع لماحتلا نم روتکدلا بولسآ يف ام حضاوو

 مهمالسا قدص يف كکشو اًعيمج مهرئامض مکاح يذلا هب اًعيمج

 ءاعدا وهو ؛اذب مالسالا نم اوری مل نيح نیهراک اوملسآ مهنآ معزف

 ةءاسإ مالکلا يف نإ مث مهمالس! دعب عیمجلا ءالب نسح هبهذي لطاب

 ىلع طغضلا سرام مالسالا نأ معزي هب ينأكو يفخ فرط نم مالسالل
 عئاقو هبذکت ءارتفالا نم عون اذهو «توملا امإو مالسالا امإ .باقرلا

 ىلع هط لماحت ناک دقل ةّسلاو باتکلا صوصن دعب هثادحأو خیراتلا

 رصع يف ةنتفلا نع هباتکل علاطم يأ ىلع یفخی نأ نم رهظآ ةيواعم

 ادیفالید یلاطیالا قرشتسملا رظن لماحتلا اذه تفل دقل یتح هن ىلع

 اذه يف هلاوقأ نم ناکف  هئامظعو مالسالا ىلع هسفن هلماحت مغر ۔

 :نأشلا

 ةلماكلا ةعومجملا بلاط يبآ نب يلع - (۲) یربکلا ةنتفلا :نيسح هط (۱)
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 نم رثکآ نییکلم» ةدحاو ةظحل یدمل ولو ودبن نأ انل زاج اذإو]

 ةوسقلا يف هطارفا نیسح هط ىلع ذخأن نأ انعسو يف ناكل «كلملا

 يذلا ةيومألا ةلودلا . سسؤمو «دودللا يلع ةفيلخلا مصخ ةيواعم ىلع

 نم هنوك نأ ىلع .فطعلا نم بناج لقأ هوحن خيراتلا بتك ترهظأ

 نم ةاجنمب هلعج هرس ءانمأو هباتك دحأ ىرحألاب وأ لوسرلا ةباحص

 ءاوس  قاقحتسالا لك هقحتسا يذلا مكحلاك هيلع يئاهن مكح رودص

 هنبا - رصاعملا انخرؤم رظن يف وأ ةحلاصلا ةيخيراتلا تاياورلا رظن يف
 رادصإ يف زيحتملا ريغلاو لقتسملا خرؤملا ددرتی امنيب «دیزی» هتفيلخو
 ."”[ديزي ىلع مكحلا اذه لثم ساق مكح

 :""ةيعش نب ةريغملا يف هنعط

 ام لك قدصف ةبعش نب ةريغملا نع نيسح هط روتكدلا ثدحت

 روتكدلا فتكي ملو هنم لانيو هيف حدقي ام ةصاخ هنأشب نوخرؤملا هاور
 ليلعتلاو ريسفتلاو ليوأتلا قح هسفنل ىطعأ لب ةدرجملا تاياورلا ركذب

 .اياونلا ةمكاحمو بولقلاو رودصلا نع قشلا لب بسحف اذه سيل

 .هلك بيرغ ةبعش نب ةريغملا رمأ) :ةبعش نب ةريغملا نع لوقي
 اًفرط ركذو (تالكشملا نم ةلكشم حبصأ ىتح رشلاب ريخلا هيف طلتخا

 هلیبس يف هئالب نسحو هدعب هرثام نم اًئيشو مالسإلا لبق هتواسم نم

 عطاقلا همكح ىقلأف اهربخو ميركلا يباحصلا سفن ةئيبخ ىلإ لخد مث

 هفرعي امك نيسح هط باتك نمض ثحب :خرؤملا نيسح هط :ادیفالید ويجروج )۱(

 ۰.۱۰۳ ص هرصع باتک

 لَك هللا لوسر نع یورو ةيبيدحلا دهشو قدنخلا ماع ملسأ :ةبعش نب ةريغملا (؟)

 ةفوكلا نع لزعو رمع دهع يف ةفوكلاو ةرصبلا ةرامإ ىلوت «ثيداحألا ضعب

 .(556 485/5 ةباغلا دسأ) .ه۵۰ ةنس یفوتو اًعيمج هيَ نامثع دهع يف

 ھا



 هسفن يف رثالا قیمع نكي مل - ةريغملا ينعي - همالسا هنأكو) يساقلا

 ءدحلا هيلع ميقي نأ رمع كشوآو «رمع دنع ینزلاب رفن هيلع دهش دقف
 دوهشلا ىلع فذقلا دح ميقأف .دایز وهو دوهشلا دحآ جلجل نأ الول

 كلذ دعب ةفوكلا هالو رمع نکلو .ةرصبلا نع ةريغملا لزعو نيرخآلا

 .""”(رمع لتق ىتح اهيلع الماع ماقأو

 ىمر ةبذاك ىوعد ىلع اًدامتعا ةريغملا ناميإ يف روتكدلا ككشف
 روتكدلا اهدروأ امك ةثداحلا قايسو هئادعأ نم هيلع اذیک ىباحصلا اهب

 امم دوهشلا دحأ ةجلجل ىلع صني وهف هب ىمر امم ةريغملا ةءارب رهظي
 هلزع دعب ةفوكلا ىلع هل رمع هيلوت ىلإ ةفاضإ ةثداحلا قدص يف ككشي
 ىلع هتريغو قحلا هيرحت ةدش هذ رمع نع فورعمو ةرصبلا نع
 ام ةريغملا يف حدقي ام هيدل حص ولو نيملسملا حلاصمو هللا تامرح

 .ىرخأ ةرم ةرامإلا هالو

 كلتل هضرعت دنعو ةريغملاب فرعي وهو هللا همحر ريثك نبا نإ مث

 دهش املف ةرصبلا ىلع رمع هبانتسا ...» :ريرقتلا بولسأب لاق ةثداحلا

 ."”«ةفوكلا هالوو اهنع هلزع تبثي ملو ىنزلاب هيلع

 :ايند بابرأ ةباحصلا
 هط روتكدلا مهلوانت نيذلا ةباحصلا عيمج يصقتسن نأ اندرأ نئلو

 ةعيبط يفاني امم ماقملا انب لاطل زمللا وأ زمغلاو حيرجتلا وأ نعطلاب

 ىلع روتكدلا ةأرج نم هريغ ىلع ةلالد هتركذ اميف نكلو ءثحبلا
 ةأرجلا هذه .اهلجب قثوي ال تاياور لالخ نم مهيلع مكحلاو ةباحصلا

 .577/5 ةلماكلا ةعومجملا - يلع - ىربكلا ةنتفلا :نيسح هط (۱)

 ٥١۷/١. ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا (۲)
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 مهردف ةباحصلل نوفرعی نیذلا فقوم ةهجاوم يف هسفنل اجهنم اهلعج
 أطخلا نع مهنوهزنیو فلسلا نوسدقی مهنأب روتکدلا مهتعن نیذلاو

 .للزلاو

 خيرات يف ةخماشلا ممقلا مده هراثآ نم ناك يذلا جهنملا اذه

 نم ايندلا تلان ايندلاب اونحتما نيح مهنأ مهتعامج ريوصتو مالسإلا

 ناو ءةبحص مهل تناك ناو مهريغك اهيف اوناكو مهتنامأو مهتهازن
 ىلع - ةايحلا فورظف ةئ هللا لوسر نم ةنجلاب مهضعبل ىرشبلا تقبس
 سوفن لعج يذلا رمألا اذه ۰" مهنم ىوقأ تناك - روتکدلا ريبعت دح

 .""اولدبو اوريغف نيدلل اههاجتا نم رثكأ ايندلا ىلإ هجتت مهنم نيريثكلا

 او يبنلا ةباحص نم ملسملا فقوم

 طسو ي هللا لوسر باحصآ يف ةعامجلاو ةَّئَّشلا لهآ بهذم]

 نم نوعفری نیذلا ةالغلا نيب طسو ءطیرفتلاو طارفالا يفرط نيب لدع
 ۔ هلسرب وأ یلاعتو هناحبس - هللاب الا قيلي ال ام ىلإ مهنم هنومظعی

 مهل نوفرعی الو مهنوبسیو مهنوصقتنی نیذلا ةافجلا نيبو - مالسلا مهیلع

 .مهردق

 هللا لوسر باحصآ نوبحی «كئلوأو ءالؤه نيب طسو ةَتْسلا لهأف

 نوفرعیف .لدعلاو فاصنالاب اهنوقحتسب يتلا مهلزانم مهنولزنیو ءاًعيمج

 نیرشبملا ةرشعلا ةيقبلو .مهتلزنمو مهردف نییدهملا نیدشارلا ءافلخلل

 نملو ةبقعلا ةعيب لهالو «ناوضرلا ةعيب لهالو ردب لهالو «ةنجلاب
 لكلا دعو هللا نآو «لتاقو دعب نم قفنآ نملو «لتاقو حتفلا لبق قفنآ

 )١( ةلماکلا ةعومجملا - ىلع - یربکلا ةنتفلا :نیسح هط 4۱۷/6

 )٢( .اهدعب امو ۰۰۸/4 ةلماکلا ةعومجملا - ىلع - یربکلا ةنتفلا :نیسح هط
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 ای مھل َتَقَبَس بلا ل :ىلاعت لاق امك ةنجلا يهو ىنسحلاب

 جور
 ام ف مو ایی ترث ال © ثم اع کیت یشلا

 نوقحتسي ال ام ىلإ مهنوعفري الو 0407 َنوُدَِح رهن هسا ته

 امیف حص امو مهبحب ةرماع مهبولقو مهب قیلی امع مهب نورصقی الو

 رجا مهلف نوبیصم امإ «نودهتجم هيف مهف فالخ نم مهنیب یرج

 مهاطخو داهتجالا رجآ مهلف نوئطخم امإو .ةباصالا رجأو داهتجالا

 رثکآ ام نکلو نوئطخيو نوبیصی رشب مه لب نیموصعم اوسیلو «روفغم
 أطخ ىلإ بسن اذإ مهأطخ لقآ امو «مهريغ باوصل ةبسنلاب مهباوص

 . [مهريغ )۲( ۲

 ةباحعصلا لئاضف باتكل هحرش دنع يوونلا مامإلا هحضو ام اذهو

 :لاق ؟7”ةباحصلا

 هتلتقو اًمولظم لتقو عامجإلاب ةحيحص هتفالخف نامثع امآو)

 ملو ییضتقی ام هل هنم رجي ملو ةطوبضم لتقلا تابجوم نأل ؟ هقسف

 ءاغوغ نم عاعر جمه هلتق امنإو «ةباحصلا نم دحأ هلتق يف كراشي

 تزجعف رصم نم ہودصقو اوبزحت لاذرألاو فارطألا ةلفسو لئابقلا

 هذ هولتق ىتح هورصحف مهعفد نع نورضاحلا ةباحصلا

 يف ةفيلخلا وه ناكو عامجإلاب ةحيحص هتفالخف هذ يلع امأو

 ءالضفلا لودعلا نم وهف طط ةيواعم امأو «هريغل ةفالخ ال هتقو

 )١( :ناتيآلا یایبنألا ةروس 23١١ ٠١١.

 ناخیشلا يف نيسح هط هبتك اميف ناتهبلاو روزلا .نورخآو يداهلا دبع لامج (۲)
 ۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ص

 ۰.۱4۹ ۰۱8۸/۵ يوونلا حرشب ملسم حیحص :يوونلا (۳)
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 ةفئاط لكل تناکف ترج ىتلا بورحلا امآو 4ط ءابجنلا ةباحصلاو

 يف نولوأتمو هن لودع مهلکو اهببسب اهسفنآ بیوصت تدقتعا ةهبش

 تلادعلا نع مهنم ادحآ كلذ نم ءيش جرخي ملو ءاهريغو مهبورح

 فلتخي امك داهتجالا لحم نم لئاسم يف اوفلتخا نودهتجم مهنأل

 دحأ صقن كلذ نم مزلي الو ءامدلا نم لئاسم يف مهدعب نودهتجملا

 :يوونلا مامإلا لاق اهئواسمو لاعفألا لئاذر

 بورحلا كلت يف نودهتجم مهنأل .هریغو مهنم نتفلا سبال نم

 .*[لتقی :ةيكلاملا ضعب لاقو لتقي الو رزعی هنأ روهمجلا

 ضرع نع اّبذ هب ماقملا انلطآو ثحبلا نم ةفقولا هذه انفقو امناو

 .مهيديأ ىلع نيدلا اذه هللا رهظآ نيذلا راهطألا ءالؤه

 رخآ نعل اذ» : 4ط هللادبع نب رباج ثيدح نم رثألا يف درو]
 ٍذعموي ملعلا متاك ناف .هرهظیلف ملع هدنع ناك نمف ءاهلوأ ةمألا هذه

 .۴دمحم یلع هللا لزنآ ام متاکک

 ةيوبنلا ةَّنّسلا جاهنم هباتک ةبطخ يف ةيميت نبا مالسالا خيش لاق

 :رثألا اذه ىلع اًقيلعت

۰:۳۰ 



 كملعو اقیدصت نیدلاب اوماق نیذلا مه ةمالا هذه لوآ نأ كلذو

 امع ضارعإلل بجوم «نيدلا يف نعط مهيف نعطلاف «اغیلبتو ًالمعو

 . ۳[ نییبنلا هب هللا ثعب

 ات ال ال ال ال ال

 )١( والا لیعرلا عم :بیطخلا نیدلا بحم ص٥.

۲١ 
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 عبارلا ثحبملا

 ةلضفملا ةثالثلا نورقلا نم نيسح هط روتكدلا فقوم

 مهديجمتو فلسلا سيدقت بهذم روتكدلا هامسأ ام ةلباقم يف

 يتلاو يخيراتلا دقنلاب اهفرع يتلا كلت ىرخأ ةقيرط هسفنل روتكدلا ذختا

 مهفصوو سانلا مه ثيح نم سانلا ىلإ رظنلا) روتكدلا رظن يف اهماوق
 للحت امك مهتاداعو مهقالخأ ليلحتو «سانلا هب فصوي نأ نكمي امب

 امو «تاداعلاو قالخآلا هذه نيب ةمءالملاو مهتاداعو سانلا قالخأ

 ."0(لاوحألاو فورظلا نم اهفنتكا

 الإ لوسرلا ةباحص لوانتي نأ روتكدلل تغوس يتلا ةقيرطلا هذهبو

 ىلع عارص ةبلح اهنأ ىلع مهتايح روصيو قباوسلا بابرأ لوانتي امك

 .كلذ نم ءيش هلان دق مهداهجو لاملا ىلع تفاهتو كلملا

 يناثلا نرقلا ىلإ رظني نأ هل تغوس يتلا يه اهتاذ ةقيرطلاو

 ىلع - ةباحصلا ليج دعب ةيلضفألا يف ةيناثلا ةبترملا هل يذلا - يرجهلا

 .""(نوجمو كش رصعو «بعلو وهل رصع) هنأ

 .٥ص «لوألا ليعرلا عم :بيطخلا نيدلا بحم )١(

 د باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا «ةلماكلا ةعومجملا «ءاعبرألا ثيدح :نيسح هط (؟)

 .۳۸۹ ۰۳۸۹/۲ ۰۱۹۸۰ ط «توریب

۲ 



 هسسآ يرجهلا يناثلا نرقلا ىلع روتکدلا هقلطآ يذلا مکحلا اذه

 لزغلاب مهراعشآ تمستا نیذلا نرقلا اذه ءارعش ضعب ةايحل هلوانت ىلع

 روتکدلا یعدا نیذلاو مهريغو راشبو “ساون يبأ لاثمآ ةحابالاو
 .هقمعآو لیثمت قدصآ مهرصع نولثمی مهنأ

 اولاقو ءاعدالا اذه روتكدلا ىلع باتكلاو ءاملعلا نم ريثك در دقلو

 قلخ ةحول الإ يسابعلا رصعلل مسري مل يذلا "”يناهفصألا دلق هنإ] : هل

 يذلاو ءناتھبلاو لالضلا نم اهيدابم تغبصو هيومتلاو بذكلا نم اهندعم
 ءارعشلا ةايح يف ةئيسلا بناوجلا فاشتكال هسفن يف عالطالا ةوهش تناك

 .نوجملا نم اًوج هباتك يف تقلخ يتلاو باتكلاو

 «نيئيش نم يسابعلا رصعلا يف هءارأ يقتسي روتكدلا نإ :اولاقو

 يناغألا امأ «ءارعشلا نم نينجاملا رعش :يناثلا «يناغألا باتك :لوألا

 نأ لبق ةيلستلاو وهللا هباتك يف دصق هنأب ةمدقملا يف هبحاص انثدحيف

 الیلد ناضهني الف مهتايحو نينجاملا رعش امآ «خيراتلاو ملعلا دصقی
 رصعلا تذخأ كنإ :هل اولاقو هقالخأو يسابعلا رصعلا ةديقع داسف ىلع

 ةفئاط حبصت نأو نوجمو كش رصع رصعلا نأب تمكحو ءالؤه ةريرجب

 زاوهألاب دلو «برعلا ءارعش لوحف دحأ ىمكحلا ءیناه نب نسحلا :ساون وبآ )١(
 دهزلا ىلإ لوحتو لزغلاو تايرمخلا هرعش ىلع بلغ ھ١٣٤١ وأ ه۱۳۰ ماع
 اهنم لاوقأ ىلع هدلوم ىف فلتخا امك هتافو ركذ ىف فلتخاو هتايح رخآ
 .(4۱۳/۱ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد) .اهريغو ھ۱۹ ف۰

 دادغبو ةرصبلا يف شاع لوألا يسابعلا رصعلا ءارعش نم رعاش :درب نب راشب ()

 ..ه۷١١ ةنس لتق ةهاكفلاو نوجملا ىلإ حونج هب ناك .يسراف لصأ نم وهو
 .(18۸/۳ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد)

 خرؤم يناهفصألا يشرقلا دمحأ نب دمحم نب نيسحلا نب يلع :يناهفصألا (۳)
 باتك :هتافنصم مهأ ھ٢۲۸ ماع ناهفصأ يف دلو نييومألا لسن نم يبرع
 .(۳۸۸/۱ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد) .ه۳۵ ةنس يفوتو يناغألا

۰:۳۳ 



 نأب اًعيمج مهرصع ىلع مکحلا اًيقطنم یطعی ال ةفص ىلع اهنادجوو

 مكحلا كلذل اجتنم ليلقلا ءارقتسالا كلذ ناك ولو .ةفصلا كلت هيف

 نم هريغ ىلعو رصعلا كلذ ىلع نيضقانتم نيمكحب انجرخل ماعلا

 رصعلا اذه ىف داهزلاو نيثدحملاو ءامدقلا ةريس انعبتت اذإ اننإف ءروصعلا

 مهيف امب ماشتحالاو عرولاو نيقيلا نم ةميظع ةبترم ىلع مهاندجو
 ." ”[مهريغو (؟0نامعنلا ةقيلح وبأو ۱)يرصبلا نسحلا

 ات ال ال ال اد ال

 ۰۲۵ص هفیرعت قبس )١(

 همساب فرعی يذلا یفنحلا بهذملا بحاص «یمالسٍ هیقف :نامعنلا ةفينح وبآ (۲)
 .(۳۳۰/۱ ةيمالسالا فراعملا ةرثاد) .ه۱۵۰ ةنس يفوتو ھ۸۰ ةنس دلو

 .ریبک فرصتب 1۵ ۰14ص «نیسح هط رکف ةمكاحم :يدنجلا رونآ (۳)

۶:۲ 
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 سماخلا ثحبملا

 ةدشارلا ةفالخلا نم هفقومو نيسح هط

 :دیهمن

 نیسح هط روتکدلا خيرأت يف تزرب يتلا ةيساسالا ایاضقلا نم

 نأب عطقأ داكأ لب ...مالسإلا يف مكحلا ةيضق نيدشارلا ءافلخلا ةايحل

 ثحابملا هذه روتكدلا بتك هلجأ نم يذلا ثعابلا تناك ةيضقلا هذه

 عوضوملا اذه هاجت هرطاخب رقتسا ام ركذي نأ عاطتسا اهلالخ نم يتلاو

 .ماهلا

 :مالسإلا ةوعدل لوألا دهعلا يف مكحلا ماظن فيصوت

 الصف - نامثع  ىربكلا ةنتفلا هباتك ىف نيسح هط روتكدلا دقع

 اذه ناكو «اًركتبم اًيبرع اًماظن يمالسالا مکحلا ماظن» :ناونع تحت

 يف مکحلا ماظنل هفيصوت يف روتکدلا اهيلإ یهتنا يتلا ةجيتنلا وه ناونعلا

 .هدعب نم ءافلخلا دوهعو و هللا لوسر دهع

 لواحو اهلاکشآو ةفلتخملا مکحلا روص روتکدلا ضرعتسا

 - همهفو ہار امیسح - مالسالا ماظن نيبو اهنیب ةنراقملا وأ ةقباطملا

{٥ 



 نكي مل] تقولا كلذ يف مکحلا ماظن نأب لوقلا ىلإ ثیدحلا هب یهتناو

 نظُي نأ مهيذؤي ناك امك ءيش هيبحاصو يبنلا يذؤي نكي ملو ؛اًيكلم

 اًماظن ةيروهمجلا يف فرعن ملف ءاّپروھمج نكي مل وهو ؛كلملا مهب
 ؛توملا الإ هنع هلزني الف مكحلا ىلإ ىقري نأ بختنملا سيئرلل حيتي

 وه شيجلا نكي ملف «نامورلا هفرع يذلا ىنعملاب اًيرصيق كي ملو
 قبسي مل صلاخ يمالسا يبرع ماظن ندا وهف ؛ءافلخلا راتخی يذلا

 . .هيف كلذ دعب اودلقی مل مث «هيلإ برعلا

 ءاهنم فلتأی ماظنلا اذه ناك يتلا رصانعلا نم ظحالن ام لوآو

 ءاّيوامس اًماظن .اّمنآ تلق امك «ماظنلا اذه نكي ملف ؛ينيدلا رصنعلا

 نكي مل ءاذج ديعب دح ىلإ نيدلاب رثات هنكلو ءاّيناسنإ اًماظن ناك امنإو

 يتأي ام لك يف يحولا هبشي ءيش وأ يحو نع ردصي ...ةفيلخلا

 رارقإو قحلا ةماقإ نم هللا رمأ امہ اًديقم ناك كلذ ىلع هنكلو «عدیو

 وهف ماظنلا اذه اهنم فلتئا يتلا رصانعلا نم يناثلا رصنعلا امأ

 الو ةورثلا ىلع الو دلوملا ىلع دمتعت ال يتلا ۳ ةيطارقتسرالا رصنع

 ىلع دمتعت امنإو «ماعلا عئاشلا اهانعمب ةيعامتجالا ةناكملا عافترا ىلع

 ةطساوب مكحلا ةيسايسلا مولعلا يفو «سانلا صاوخ ةطلس ةينانويلاب ةيطارقتسرأ (۱)
 يف نوطالفأل اهنيوكت يف نيدت ةيسايس ةركفكو «ةلودلا حلاصل نينطاوملا ريخ

 نم بناج ىلع يوتحت ةيطارقميدلا ىتح تاموكحلا لکو (ةیروهمجلا)
 سانلا حلصأ مهنأ ىلع مهيلإ رظني ماكحلا نأ ىنعمب اهنيوكت يف ةيطارقتسرألا

 زكترت اًيخيراتو هيلع اوريتخا يذلا ساسالا نع رظنلا فرصب هذه مهتفيظول

 ةيزاوجربلاو تئارولا أدبم ىلع دمتعتو «ةكولمملا ىضارألا ىلع تايطارقتسرألا

 ودع يطارقميدلا أدبملاو «ةيطارقتسرألا دض حالسك تماد برغلا يف تمن يتلا
 ۰۱۱۳/۱ ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا .يطارقتسرألا أدبملا

4۲٦ 



 امل ناعذالاو هتایح مایآ يبنلاب لاصتالا وهو هلك اذه نم مهآ رخآ ءيش

 ءالبالاو «ددرتلا هبشي ءیش الو ددرت ريغ ىف هنع یهنیو هب رمأي ناک

 نم هیفف هب هل ملسی ال روتکدلا هيلإ یهتنا يذلا يأرلا اذهو

 هنأب ماظنلا اذه فصو نيح روتکدلاف] لیلق ريغ ردق ةرهاظلا طيلاغألا

 فصولا اذه نمضتی دق - صلاخ ريغ وأ اًصلاخ ناکآ - ءاوس «یبرع)

 ءاهضهانيل مالسالا ءاج يتلا «ةيرصنعلا يناعم نم ینعم ىلإ ةراشإلا

 هنأ ىلع الإ ةيملعلا ةقدلا اندرأ نإ ...هيلإ رظني نأ يغبني ال مالسالاو

 يمالسإلا ماظنلا ناك ةيخيراتلا ةيحانلا نمو ««يملاع يناسنإ» نيد

 وأ «يلبقلا وأ يكلملا ماظنلا الإ هلبق نوفرعي برعلا نكي ملف .اذیدج

 اًيبرع ناك» هنأب نذإ هتعني اذاملو ؛فیکف .ةيوضوفلا :يأ ؛ماظنلا مدع

 .«كلذ ريغ ىلإ .هيلإ اوقبسي ملا برعلا نإ :لاقي وأ «اًصلاخ

 ةجيتن ىلإ انب دوی مل ۔ ليوطلا ثحبلا دعب ۔ فلؤملا نإ مث

 يفنلا قيرط نع اًيبلس اًميرعت دوصقملا ماظنلا فرع دق وهف ةيباجيإ
 ءامهريغو "”ةيطارقميدلاو " ةيطارقويثلا فلاخي هنأب مزجف «عباتتملا
 مل هنأب» :هلوقب ىفتكا ماظنلا اذه ةعيبط انل فصيل ءاج نيح هنكلو

 ركذ دق ناك ناو وهو  «كلذ دعب هيف اودلقي مل مث برعلا هيلإ قبسي

 .فرصتب ۲۲۸ ۰۲۲۷/۶ ةلماكلا ةعومجملا - نامثع - یربکلا ةنتفلا :نیسح هط (۱)

 تایرظنلا :عجار .هللا لبق نم مكحي هنأ مکاحلا هيف يعدي ماظن : يطارقويثلا (۲)

 .۲ ۱۲ص «ةیمالسالاو ةيسايسلا

 (ةطلس) 82:05 (بعشلا) طوسمو نیتینانوی نیتظفل نم ةقتشم ةملک :ةیطارقمیدلا (۳)

 ةرصاعم ةيركف بهاذم :عجار) .بعشلل ةطلسلا هيف نوکت يذلا مکحلا اهانعمو

 .(۱۷۸ص

۷ 



 .۲[ةددحم ةرکف ماظنلا ةعيبط نع طعی ملو اًيفاش اًباوج لاوسلا

 مکحلا نيبو ةفلتخملا مکحلا روص نيب نراقی روتکدلا ناك امدنعو

 اًبطارقميد اًمكح لوألا دهعلا يف مکحلا ماظن نوکی نأ یفن مالسالا يف

 ةيطارقميدلا تمهف اذإ] :لاقف  مكحلا رومآ ىلوت ةقيرط ةيحان نم ۔

 ردصلا يف مكحلا ماظن نأ يف كش نم سيلف قيقدلا ىنعملا اذه ىلع

 راتخي نكي مل بعشلاف ؛اًيطارقميد نكي مل نيملسملا ةايح نم لوالا

 هغلبيل ىبنلا راتخا يذلا وه بعشلا سيلو «قيقدلا ىنعملا اذهب هماكح

 اوعبتا نيذلا نإ :انلق اذإو ؛هنع فلاخ نم هنع فلاخو هعبتا نم هعبتاف

 ىلع هوراتخي مل مهف ءاّمكاح مهل نوكيل هوراتخا دق هباحصأ نم يبنلا

 نوريشيف مهريشتسي يبنلا ناك امنإو «هنوبساحي الو هنوبقاري اونوکی
 .لبقي ال وأ مهنم لبقي ناكو ائایحآ ةبسح هيلع نوريشي اوناكو «هيلع

 ناك دق رمعو ركب يبأ مكح نإ :لاقي نأ ءيش يف ةقدلا نم سيلو

 ابآ اوراتخا دق نيملسملا لك سيلف «قیقدلا ىنعملاب اًيطارقميد اًمكح

 مهو نيملسملا نم هنيعب قيرف مهراتخا امنإو «ةفالخلا رمأل رمعو ركب
 كلذ يف مهنيب ناك ام ىلع «راصنألاو نيرجاهملا نم دقعلاو لحلا ولوأ

 ."0[رمألا لوأ فاللتخا نم

 يحوي ذإ «ليلق ريغ ءيش ليلضتلاو ماهيإلا نم هيف مالكلا اذهو
 ىلع ماق امنإ هيبحاص مكح كلذكو نيملسملل هتسايسو يبنلا مكح نأب

 .۳ ۷۳ص «ةيمالسإلا ةيسايسلا تایرظنلا : سیرلا نیدلا ءایض دمحم .د )۱(

 .۲۲ ۰۲۲۳/6 ةلماکلا ةعومحملا - نامثع - یربکلا ةنتفلا : نيسح هط (۲)

۸ 



 يفو .اهتحلصمل اّققحمو ةمألا ةدارال اّقفاوم نكي ملو طلستلاو رهقلا

 يف هرهظأف مالسالا يف یروشلا ماظنب روتکدلا ضّرع يوتلم بولسأ
 اهلاوحآ عيمج يف یروشلا در ذإ ةيبرغلا ةيطارقميدلا نم یندآ ةروص

 ملو هتفلاخم وأ یروشلا یضتقمب ذخألا يف هتابغرو مکاحلا ىلإ

 يف یروشلا ماظن نإ مث .نوکت امیفو یروشلا تالاجم روتکدلا حضوي

 ."'"ةريثك رومآ يف هيلع زیمتیو ةيبرغلا ةيطارقميدلا ماظن قوفی مالسالا

 هنأ ررق نأ دعب فلوملا نأ اًضيأ ظحالن .مدقت ام بناج یلاو]

 ةيمالسالا ةلودلا ماظن نيب ةديعب وأ ةبيرق ةهباشم ؛حملی داك وأ حمل

 مل» هنأب كلذ اللعم «نیماظنلا نيب ةلص دوجو یفنف داع ءةیروھمجلاو

 ىلإ یقبی نأ بختنملا سیئرلل حيتي اًماظن ةيروهمجلا مظن يف فرعی

 هاوعد يف دنتسا ساسآ يأ ىلإ :لأسن نأ دیرن انرودب نحنو !«توملا

 فرعن ال اننإ ؟توملا ىلإ راتخملا سیترلا یقبی نأ ررق مالسالا نأ هذه

 .. . كلذ نم اًئيش لاق دق نییروتسدلا مالسالا ءاهقف نم ادحآ نأ اذبآ

 یقب ام يقبي مامالا نإ :اولاق مهنآ نوقثاو هب نحنو هفرعن يذلا امنإو

 ريغ ءيش اذهو .هریغ میابیو لازي نأ بجي ریغت اذإ مث ؛اًحلاص

 دق مالسالا ءاملع ماد ام هنإ :اضیآ لوقن اننآ ىلع .ينمزلا ديدحتلا

 ؛دقاعتلا ةيرح اوررقو «دقع» یضتقمب ماقت ةلودلا وأ ةمامالا نأ اوررق

 قح نم نوکی ؛یرخآ دوقعل ةبسنلاب ثیدح نم اوقاس ام ىلع اًسايقف
 طورشلا تماد ام .اًمئالم هنايري ام طورشلا نم افیضی نأ دقعلا يفرط

 ءانبو تماعلا ةحلصملا ققحت تماد امو .دقعلا ةعيبط عم یفانتت ال

 - تدارآ اذإ - ةمالا طرتشت نأ نم عنام يأ كانه نوکی ال .كلذ ىلع

 .4۳ - ۲۱ص 6

24 



 ."”[(ينمز لجأب اًددحم دقعلا نوکی نأ

 لوألا ردصلا يف مکحلا ماظنل هفیصوت يف نیسح هط روتکدلاو

 وه «مالسالاب اًريثك وأ الیلق رثأت يبرع ماظن» هنأب مالسالا ةوعد نم
 «انالیتنسا هذاتسآ وه اهف نيقرشتسملا نم هتذتاسآ فلاخی لاح لک ىلع

 وه مالسالا» : هیف ةدايسلا ماظنو مالسالا يف ةلودلا ةعيبط نع لوقی

 يف ةلودلاف ءاّمئاد هبعش ىعري يذلا هللا اهمکحی «ةرشابملا هللا ةموكح

 نوفظوم مه نويمومعلا نوفظوملا ىتح ہللا اهلثمي مالسإلا
 ۔۶''؛هللا دنع

 .ةيطارقويث ةموكح نذإ یه هرظن ىف ةيمالسإلا ةموكحلاف

 :لوقيف ةيدادبتسا ةموكح ةيمالسإلا ةموكحلا نأ ريوم ىريو

 وه يمالس و ج .«قلطملا دبتسملا مكاحلا السالا -ذومنلاو لاثملا»

 دازو ىوعدلا يف عسو نإو ثويلجرم حسني جهنلا سفن ىلعو

 : يأ ةیطارقتوالا» ةموكحلا ًادبم نإ :لاقي نأ نكمي هنإ» :لاقف اهيف

 راطقألا يف هيف دحأ لداجي ال «هب املسم لظ دق «(ةیدادبتسالا)

 يتلا ةجوملا تلصو نيح كلذو ؛رشع عساتلا نرقلا ىتح ةيمالسالا
 .!«ةقطنملا ىلإ - ایکرت قیرط نع - ةيسنرفلا ةروثلا نع تردص

 هلسالاب اهج اما نيرمأ دحآ اهثعاب ةملاظلا ىواعدلا هذهو
 f ےک إ ںیرم ۰ و

 . ۷ ۰۳۱۷۲ ص « قباسلا عج رملا (ع) (۳) (۲)
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 .هلهأو

 :مكحلا ةيضق يف ءاوس ةيحيسملاو مالسإلا
 مالسإلا»و ؛«ةسایسلاو مكحلاب اهل نأش ال ةيحور ةلاسر مالسإلا»

 لدت امهنم لكو دحاو ىنعمب ناتلاقم «مکحلا ةيضق يف ءاوس ةيحيسملاو

 اًعقو أدهأ تناك امل ةريخألا ةلاقملا رثا روتکدلا نکل .ىرخألا ىلع

 ةرشابملا دمتعت يتلا ىلوألا ةلاقملا نم فخأو «عامسألاو ناذآلا ىلع

 .ةبراوملا مدعو حوضولاو

 ةسايسلاب نعي مل مالسإلا نأ تبثيل ناونعلا اذه روتكدلا رثآ

 ميقلا ضعب رهظيل ءاج مالسإلا امنإو ءاهئاشنإو اهتماقإ وأ ءاههيجوتو
 ظعولا تاسلج يفو اياوزلاو دجاسملا يف اهب ثدحتي يتلا ةيلاثملا ايلعلا

 رخافتيو اهب ىنغتي رثآم يهف ةایحلا عقاو يف لثملا كلت رهظت نأ نود
 نأش الف ةايحلا عقاو امأ «حورلا ليمجتو كولسلا بيذهت يف اهب داشيو

 ركملاو ةليحلاو بذكلا ىلع هماوقف .قالخألا وأ ميقلا هذهب هل

 ءامسلا نيب ام دعب هلثمو مالسالا ميق نيبو لئاذرلا هذه نيبو «ةعيدخلاو

 فللا بلاق يف هبص يذلا ينايبلا هبولسأ روتكدلا مدختسا .ضرألاو

 هل نأش ال يحور ماظن مالسإلا نأ - اًمنآ تضرع ام تبثیل نارودلاو

 : روتکدلا لوقپ - ةسايسلاب

 نیملسملا ةايح نم ردصلا اذه يف مکحلا ماظن نأ نونظی نيذلاو]

 ءافلخلا ثیداحآ يف نودجی امب اذه مهیآر نع نوعذخی اّیهلا ناك

 هناطلسو هرمأو هللا رکذ نم مهيلاو مهنع سانلا ثيداحأ يفو مهبطخو

 نم لزنم مکحلا ماظن نأ ىلع لدي هلك اذه نأ نوبسحی .هتعاطو

٤۳۱ 



 يف ریطخ ریسی ءيش ىلع الا رمألا ةقيقح يف لدي ال هنأ عم یامسلا

 رمآ هللا نآو مهتافلخو نیملسملا نيب دهع ةفالخلا نأ وهو دحاو تقو

 الصتم دهعلا اذه ناكأ ءاوس اودهاع اذإ هللا دهعب اوفوی نأب نیملسملا

 نيب نوکی امہ الصتم مآ ةيجراخلا تاقالعلاب ًالصتم مأ مکحلا نوژشب

 دهاش لاو دوهعلا مارتحاب رمأي هللاف ؛قیثاوملاو دوهعلا نم دارفألا

 یفو نم بیٹی هللاو ءاهنوثكني وأ دوهعلاب نوفوی نيح سانلا رئامض ىلع

 .ادیدش اًباقع هثکن نم بقاعیو دهعلاب

 ؛ةیحانلا هذه نم قرف الثم ةيحيسملا نيبو مالسالا نيب سيلف

 ریخلا ىلإ هجویو ؛رکنملا نع یهنیو فورعملاب رمأي نيد مالسإلاف

 ام نوري امك اهنوربدي مهرومأ نيبو مهنيب كلذ دعب ىلخي مث ءروجلا
 صقنت الو اذه ىلع ةيحيسملا دیزت الو ؛دودحلا هذه نوعری اوماد

 :ليئارسإ ينب نم هولداج نيذلل ت ىسيع لاق ام رمالو ؛هنم

 دلت ىسيع نأ یف كشأ امو ««ش هلل امو رصيقل رصيقل ام اوطعأ»

 نيب ةلصلا موقت نأ وأ هقح ريغب رصيقل رصيقل ام ىطعي نأ دري مل

 .""[فوخلا روجلاو ملظلا ىلع سانلا نيبو رصيق

 هباتك يف قزارلا دبع يلع خيشلا هقيدص يكاحي انه روتكدلاو

 باتک ةبسن تحص نإ  هسفن ةرابع یکحی وآ «مکحلا لوصأو مالسإلا)

 .فلتخم بولسأب نکلو - هيلإ مكحلا لوصأو مالسإلا

 )١( ةيآ ۲۲ حاحصالا - رصم - سدقملا باتكلا راد .ىتم ليجنإ ۲۱.

 ) )۲ةلماکلا ةعومجملا - نامثع - یربکلا ةنتفلا : نیسح هط ۲۲۱/6 - ۲۲۲.
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 هجوب مزالتلا نم ءيش امهنیب سیل هنأو «كلملا ريغ ةلاسرلا نأ ملعت

 سیل كلم نم مكف ءرخآ ماقم كلملاو ماقم ةلاسرلا نأو هوجولا نم

 نإ لب .اگولم اونوكي مل لسر نم هنأش لج هلل مكو ءالوسر الو اًيبن

 .بسحف السر اوناك امنإ انفرع نم رثكأ

 ميعزو «ةيحيسملا ةوعدلا لوسر الات ميرم نبا ىسيع ناك دقلو

 رصيقل رصيقل ام اوطعأ» ةغلابلا ةملكلا كلت هعابتأ نيب لسرأ يذلا وهو

 .[«هلل هلل امو

 وعديو ىناملعلا هاجتالا هانبتي يذلا طخلا وه هتاذ مالكلا اذهو

 ىغرأو لاجو لاص نأ دعب روحملا اذه يف ""ةدوف جرف لوقي هيلإ

 : هثيدح اًصخلم لاق «ةسايسلا نع نيدلا لصف ةرورض اًحضوم دبزأو

 مهعم ملسو ةلودلاو نيدلا نع ةساسلا ثيدح نذإ كنع عد)

 عمط هءارو دصقو ءءیبخ هل ثیدحو «رظن هيف رمأف ةلودلا امآ «نيدلاب

 ۳)«باذعلا هنطابو ةمح رلا هرهاظ لوقو

 نع ملكلا فيرحتو ةطلاغملا ىلع ةمئاق اًعيمج لاوقألا هذهو

 نيد هنأب زاتمي مالسإلا نأ كردي هيدهو مالسإلاب فراع لكف هعضاوم

 ةئيهلا - ريونتلا باتك ةلسلس  مكحلا لوصأو مالسإلا :قازرلا دبع يلع خيشلا )١(

 .۹٦ص ۰۱۹۹۳ ط «باتکلل ةيرصملا

 ىلع لصاح طایمد ۔ اقرزلا دیلاوم نم ءرصم يف ةيناملعلا ةاعد دحآ :ةدوف جرف (۲)
 فلأو ةيفحصلا ةباتکلاو «رامثتسالاب لمع يعارزلا داصتق الا يف ةفسلفلا هاروتکد

 ةياهن نم لتالق تاونس ةدع لبق لیتغا يمالسالا رکفلا ةمجاهم يف بتکلا ضعب

 .يضاملا نرقلا

 .۱۹ص ءت نودب - ن نودب - طوقسلا لبق - ةدوف يلع جرف .د (۳)

YY 



 ءانبل لب بسحف نيد سیسأتل ال لسرآ دق هيي لوسرلا نآو] ةلودو

 ةموكحلا سسوم رابتعالا اذهب وهو ايندلا نووش لوانتت ةلود ةدعاق

 تناك ةموکح سسوم هنوک ةفصب وهو ؛نیملسملا يبن هنأ امك ةيمالسالا

 وأ اّملسم ناك ءاوس ةموکحلا هذهل اًعضاخ ناك نم لك ىلع ةيالولا هل

 مهکرت نیذلا نیملسملا ريغ نم بلطي مل اّیبن هنوك فصوبو .ملسم ريغ
 .ةلماشو ةماع هتوعد نأ ولو هتوبنب فارتعالا مهنيد ىلع

 حضاو) باتکلا ضعب عم لوقلاف ةلودو نيد مالسالا نأ ررقت اذإ

 ىلع ةرصاق يب يبنلا ةلاسر نأب (قازرلا دبع يلع خيشلا دصقي هنأ

 نأو ةلاسرلا كلت ىف ةجردنم تسيل ايندلا نوؤش نأو طقف نيدلا رومأ

 لوقلا (قزارلا دبع يلع خيشلا ةرابع هذه) اكلم ال اين ناك يب اًدمحم

 قئاقحلل ليلد نود راكنإو ةيدمحملا ةلاسرلل حیحص ريغ ليوأت اذهب

 (بسحف اًيبن ةكم ىف ناك ليک ىبنلا نأ حص نئلو «ةتباثلا ةيخيراتلا

 هنإ :لوقن نأ ريض الو لود ءىشنمو ةمأ ميعز ةنيدملا يف ناك دقلف

 اًيلوو ةيمالسإلا ةموكحلا سأر ناك هنأ ةظفللا هذهب ديرأ اذإ اكلم ناك

 نوؤش يف مهل يداهلا ناك امك «مهايند رومأ يف نيملسملا ىلع

 ."”![مهنيد

 كانهف «قيقحت ىلإ جاتحت يروهنسلا قزارلا دبع روتكدلا مالك نم ةرابعلا هذه )١(

 عقاو قيقحت يف هتبغرو ةلودلاب همامتها زربت يتلا ةكمب ةي هلامعأ نم ريثكلا

 ام ىلع قدص دهاش الإ ةيناثلاو ىلوألا ةبقعلا ةعيب امو ةملسم ةموكحل يلعف

 نع مهيديأ فكب - هللا رمأل الاثتما - نيملسملل هرمأ كلذ ىلإ فاضي «لوقن
 لخدت يتلا تافرصتلا نمض لخدي امم كلذ ريغ ىلإ ةكم يف نيكرشملا لاتق

 .ةسايسلا قاطن يف

 قيفوت .د :قيقحت .اهروطتو ةفالخلا هقف :يروهنسلا دمحآ قزارلا دبع .د (۲)

 .۸ ٤ص ء۱۹۹۳ ۰۲ ط « باتکلل ةيرصملا ةئيهلا - يواشلا

۳ 



 :نیسح هط روتکدلا رظن يف ةرضحتملا تاموکحلا

 مالسالا نأ اهیف معز يتلاو ةقباسلا هترکف روتکدلا تبثي يكل

 مالسالا نأ رخآ ینعمب وأ ؛ةسايسلاو مکحلا رومآ يف ءاوس ةيحيسملاو

 رشابم حیرص بولسآ يف دمع «ةلودلا رومأب ال نأش ال ةيحور ةلاسر

 كلذ نم ناکف ةرضحتملا تاموکحلا اهیلع موقت يتلا سسالا نایب ىلإ
32 

 : هلوق

 نالا ةرضحتملا ضرالا راطقآ يف ةثيدحلا ةموکحلا موقت امنإ»

 الو رثکآ ال ةيندملاو ةيداصتقالا ةعفنملا نم صلاخ يسايس ساسآ ىلع

 موقت ةموکحلا نأ يف نورکفی ال اوحبصأو اذه نم سانلا غرف دقو .لقآ

 - ةموکحلاو نیدلا نيب ةلص يف اورکف ناف .هیلع موقت ال وأ نيدلا ىلع

 هفقت نأ بجي يذلا فقوملا ةعيبط يف نورکفی امنإف - ردان لیلق اذمو

 مآ تانایدلا هذهب فرتعتآ ةلقلاو ةرثکلا نيد نم ةحلاصلا ةرحلا ةموکحلا

 ."'”«راكنإ الو فارتعا ريغ يف اهلهجت وأ اهرکتت

 نيح میظع أطخ يرصملا روتسدلا يف نأ روتکدلا ىأر انه نمو

 صنلا اذه نأ ىري هنأل مالسالا وه ةلودلا نيد نأ ةحارص يف صن

 ؛مهضعبو نيملسملا نیب امنإو مهريغو نيملسملا نيب ال ةقرف ردصم
 ءاضرإ هنأ ىلع صنلا مهف) هيلإ روتكدلا يمتني يذلا نيرينتسملا قيرفف
 (""(ديفي دق هنأ نظلا ربكأو ءرضي ال وهف خويشلل ةنأمطو داوسلا ةفطاعل

 يف هنأ هتقيقحو سانلا رعاشم هب عدخت نكسم ةباثمب صنلا اذه نأ ينعي

 عقاولا ريرقت ىلع ديزي ال هنأ) كلذك هنومهفيو هيف ءانغ ال روكيد عقاولا

 .۱۷۲/۱۲ ةلماكلا ةعومجملا ءدیعب نم :نيسح هط (۱)

 ۰۱۷/۱۲ قباسلا عجرملا (۲)

to 



 رئاعش نأ نمو اًملسم نوکی نأ بجي رصم يف ةلودلا سيئر نأ نم

 يف ةموكحلا لمعت الو « جحلا لطعی الو دجاسملا قلغت الف ءهرودص

 ىغلي الو «ناضمر يف عفادملا قالطإ عطقني الو ةيمالسإلا دايعألا مايأ

 . . .يوبنلا دلوملاب لفحلا الو لمحملاب لفحلا

 صنلا اذه نأ مايألا نم موي يف نیرینتسملا ءالژهل رطخب ملو

 امظن ةلودلا یف ٹدحیس هنآ وآ « ةينيد ةديدج تابجاو ةموكحلا فلكيس

 نأ نوردقي نولازي امو اوناك مهنأل كلذ .لبق نم دهع هب اهل نكي مل

 نأ ديرتوةيبرغلا ةيندملاب لاصتالا يف عرستو مامألا ىلإ يضمت رصم
 امو اوناک مهنألو ءابوروأ نم ءزج اهنآ نم ""لیعامسا لاق ام ققحت ۲ ۲ 1 7 0( 5 اس اس

 عم روطتلا نم هنکمی ام ةنورملاو نيللا نم مالسالا يف نأ نوردقي اولاز

 .نوکسلاو دومجلا نم همصعیو ةفلتخملا فورظلا ةمءالمو نمزلا

 يعامتجالا يقرلا لیبس يف ةبقع نوکی نأ نيبو هنیب لوحبو
 دق رصم ةموكح نأ نوردقی نولازی امو اوناک مهنالو «يداصتقالاو

 نكي مل ام رمألا نم يتأت نأ ىلإ ةثيدحلا ةايحلا هذه مکحب ترطضا

 حيبتو ءابرلا مظنتو « فراصملا لماعت يهف « لبق نم مالس الا هحيبي

 ."0(. . .ةيصعملا نم اًناولأ

 اومکح نيذلا ىلع دمحم ةرسأ دارفآ دحأ ليعامسإ يويدخلا وه :ليعامسإ )١(
 تغلب ريذبتلاو فارسالا ديدش ناک (م۱۸۷۹ )١877  نم مكحلا ىلوت ءرصم
 ءايض دمحم .د : عجار .تاهینجلا نم نویلم ةئام هتيالو ةرتف يف رصم نويد

 ةنس ءرصم - راصنألا راد يمالسالا ملاعلا يف ةضهنلا ريشابت :سيرلا نيدلا

 .فرصتب ۱۳ص ھ١٦

 .فرصتب ۱۷۶ ۰۱۷۳/۱۲ ةلماکلا ةعومجملا دیعب نم :نیسح هط (۲)

۰:۳۰ 



 هومهف مهنا :لق وأ ءرخآ اًمهف صنلا اذه اومهف خویشلا نكلو»

 ءرخآ اًمهف هنومهفي مهنأ اورهظي نأ اوفلكت مهنكلو «مهريغ همهف امك
 عماطملا نم بورض قيقحت يف اهيلع نودمتعي ةلعتو ةأكت هوذختاو
 تلودلا نيد مالسالا نأ اومهفو ةيسايسلا ريغو ةيسايسلا ضارغألاو

 STE ميدقلا ىنعملاب ةيمالسإ ةلود نوكت نأ بجي ةلودلا نأ : يأ

 :ةلشاف ةبرجت ةيمالسإلا ةفالخلا

 خرآ هلجآ نم ىساسألا فدهلا ةجيتنلا هذه نوكت نأ دعبتسأ الو

 .ةرتفلا كلتل روتكدلا

 وبأ اهمهف امك «ةيمالسإلا ةفالخلا نأ دقتعأ داكأ» :روتكدلا لوقي

 اهنكلو «ةرماغم نوكت نأ كشوت ةئيرج ةبرجت تناك امنإ ہرمعو ركب
 اهنأل ءاهتياغ ىلإ يهتنت نأ نكمملا نم نكي ملو ءاهتياغ ىلإ هتنت مل
 اذه اهب قبس .هیف يرجت نأ نكمي ناك يذلا رصعلا ريغ یف تيرجأ
 . 9 اًميظع اش رصعلا

 نم رثكأ يف امهب روتكدلا داشأ ناتللا رمعو ركب يبأ ةفالخف

 اتماق يذلا ضرغلا ايدؤت ملو «ةرماغملا نم برض هرظن يف امه عضوم
 :الئاق همالك روتكدلا عباتي كلذلو «هلجآ نم

 تبرجو «قرطلا لک حلاصلا مكحلا ليبس يف ةيناسنإلا تكلس»

 قيضتو ءروجلاو ملظلا وكشت تلاز امو ءةياغ ىلإ هتنت ملف ءمظنلا لك

 )١( قباسلا عجرملا ۱۷/۱۲ - ۰۱۷

1:۳۷ 



 سانلل نمضي يذلا میوقلا ماظنلا نع ثحبتو «لالغتسالاو لالذتسالاب

 ةيمالسالا ةفالخلا تلواح يذلا وه ماظنلا اذهو .اغیمج لدعلاو ةيرحلا

 أدبي دکي ملو هللا همحر ركب وبآ تام «هئشنت نأ رمعو ركب يبآ دهعل

 هنکلو ةعساو تاوطخ ةبرجتلاب اطخ دقو هللا همحر رمع لتقو ةبرجتلا
 : هتفالخ رخآ يف لوقي ناك هنأ هنع يور دقف اهنع ضري مل

 لوضف ءاينغألا نم تذخأل «تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول

 .۳«ءارقفلا ىلع اهتددرف مهلاومأ

 لثمتُي مل حيحصلا يمالسإلا مكحلا نأ يعدي روتكدلاب ينأكو

 .رمعو ركب يبأ دهع يف ىتح اذبآ نيملسملا خیرات يف اًعقاو

 ةفالخ يف هيأر نم اًبراقم يلعو نامثع ةفالخ يف هيأر نكي ملو

 ليبسلا ءاوس نع دعبأو ًالاح أوسأ ناك لب ءا قورافلاو قيدصلا

 ةفالخ تلمش يتلا یربکلا ةنتفلا ثادحأ ىلع بقعي وهو روتكدلا لوقي

 : ايكو يلعو نامثع

 راطقأ ىلع هتفالخ طسب يف قفخأ اّیلع نأ يف كش نم سيلا
 ةفالخلا ماظن هعم قفخأ امناو هدحو قفخي مل وه مث ةيمالسالا ضرالا

 اًجذومن نوکت نأ ىجري ناك یتلا ةدیدجلا ةلودلا هذه نأ رهظو «هلك

 الا رمالا رخآ عطتست مل ماظنلاو ةسايسلاو مكحلا ناولآ نم ديدج نولل

 ناك ام لثم ىلع اهيف مكحلا موقيف ءاهلبق نم لودلا قيرط كلست نأ
 لذتست يذلا .«تاقبطلا ماظنو ءالعتسالاو ةرثألا نم لبق نم هيلع موقي

 ةلقل «ةريثك بوعش نم لب دحاو بعش نم ال .ةمخضلا ةرثكلا هيف
 ."”(سانلا نم ةليلق

 )١( قباسلا ردصملا 54/7١.

 ةلماكلا ةعومجملا بلاط يبأ نب يلع - یربکلا ةنتفلا :نيسح هط (؟) ۵۸۳/6.

۸ 



 :اهسفن یوعدلا نوددرب نوقرشتسملا

 مکحلل ماظنک لشف مالسالا نأب ةلئاقلا یوعدلا نوقرشتسملا ددر

 تارتف نم ةرتف يأ يف يرظنلا عقاولا قباطی دهاشم مقاوک ققحتی ملو
 یدابملا نأب ءاحیالا مالکلا اذه ةراثا نم فدهلا نأكو ءخیراتلا

 .ةيلاثم اهنال قیبطتلل ةلباق ريغ ةيمالسالا

 هذه يف نيقرشتسملا نم رفن عم نیسح هط روتکدلا كرتشپ اذهبو
 هاري امنیبف «مالسالا يف مکحلا اماظن فیصوت يف اوفلتخا ناو ةجيتنلا

 ہاری «يهلإلا قحلا ةيرظنب مکحب اًيطارقويث اماظن نیقرشتسملا نم ریثک

 يف اوقفتا مهنآ الإ اًريثك وأ الیلق مالسالاب رثأت اّیبرع اًماظن روتکدلا
 روتکدلا اهآرف نیملسملا ةايح يف يمالسالا مکحلا ةبرجت ىلع مکحلا

 .كلذک نوقرشتسملا اهارو ءيش ىلإ هتنت مل ةلشاف ةبرجت

 ةايحلا عقاو نیعرشملل ةيلاثملا مالحالا نيب ضقانتلا نكي ملا

 میظنتلا طيحم يف هنم عضو يأ يف عمتجملا روعشل حرجآ الو حرص
 ىلع ةلالد حرصآ رهظم ةيمالسالا ةراضحلا رهاظم نيب سيلف «يسايسلا

 ةماقإ يف مهقافخإ نم لالجلاو ةهبالا داربآ ءارو رتتسملا نیملسملا لشف

 نم لوقعم ردق يف مايقلا نع اوزجع ذإ .لامعألاو لامالا نيب نزاوتلا

 يتلاو ةلودلا نأش يف يحولا اهلزنآ يتلا «یدابملاب روتسد عضوب ةيافكلا

 یندأب عقاولا ىلإ تمي ال اًبقعت اهوبقعتو اهيلإ نیعرشملا فهلت دتشا
 يعقاولا نيب فلخلا ةقش تراص نأ ىلإ یهانت رمالا نکلو .ببس

 ظافتحالا نود يلاثملا حارطإ بجویو قاطم ريغو اکحضم اًئيش يلاثملاو

 هنأب هيأر ىلع لظ يذلا عمتجملا ريمض اهب للعتی ةريسي ةيقب الا ءيشب
۳۹ 



 آشا عمتجم

 :لوقي نيح كشلا ىلع هدنتسم بلاغ امکح يقلي مث

 ناك ءاهقفلا اهروص امك ةفالخلا نأ يف باترن نأ انل زاج امبرو)

 ."”(يقيقح دوجو مايألا نم موي يأ يف اهل

 : الئاق عطاقلا همکح ردصآ مث

 عمتجملا ملس دقو ©1085 216 ةيلاثملا ةينابرلا ةلودلا تقفخأ دقل)

 ."”(اهقافحإب يمالسالا

 ةيمالسإلا ةفالخلا نم هتاذ فقوملا نوبول فاتسوغ فقو كلذكو

 اهتاجايتحاو ةيبرعلا ةمألا رعاشم مءال يذلا نآرقلا داعو) :لوقي ثيح

 ناك ولو ءنورق ةعضب دعب هيلع ناك ام ريغ ءةمات ةمءالم دمحم ماي

 اذإ نآرقلا نكلو ءروذحم ريبك كلانه ناك ام طقف اًينيد اًروتسد نآرقلا

 ةقباطملا مدع تدب .اّتباث هتعيبطب ناكو اًضيأ اًيندمو اًيسايس اًروتسد ناك

 تلاحو ءةتباثلا اهمظنو ممألاو لوحتلا ةمئادلا تاجايتحالا نيبو هنيب

 رثكأ ودبتو ؛يضاملا دويقب تديق يتلا ممألا كلت مدقت نود مظنلا هذه

 يذلا امنإو ءاهتابث عم ةنورملا نم ءيش ىلع نآرقلا نم ةقتشملا مظنلا

 عمجب لئاقلا يساسألا يمالسإلا ماظنلا وه اهنم نرم ريغ تباث وه

 يف هللا ليكو ٍدودعم قلطم ٍلاع ديس دي يف تاطلسلا عيمج

 .”(ضرألا

 ال ال ال اد ال ال

 )١) ۱۹۸ص «مالسإلا ةراضح : موابينورج نوف 1 فاتسوج ۰

 (£) ۰۳۹ص «برعلا ةراضح :نوبول فاتسوغ

٤ 



 _ ئی
 یل یی رج

 یں وزا نی سکس
COMہی ۱یہ۳ ت ے۸۷ ۴۵۴۰۰  

 ح
 ل نت

 سداسلا تحبملا

 ةيمالسإلا تاحوتفلا يف نيسح هط يأر

 :ددهمد

 عوضوم نيثحابلا نم ريثكلا تلغش املاط يتلا ةمهملا رومألا نم

 ىلع نوفرشستملا هلغتسا يذلا عوضوملا وهو «ةيمالسإلا تاحوتفلا

 نمو هلم لينلاو مالسإلا ىلع ةبذاكلا تاياعدلا ةراثول صوصخلا هجو

 ةينيد ةكرح تناك اهنأب تاحوتفلا ةكرح نومري ةراتف «قرشملا هخيرات

 يداملا عفادلا نإ :نولوقي ةراتو !فيسلاب مالسإلا ةديقع ضرفل

 برعلا ةيموق نع اعافد تناك اهنأب ثلاث معزو «!!هتاورث بلسو هتاريخ

 اوزغي نأ نيملسملا ىرغأ ةيمالسإلا ةفالخلا ةأشن نابإ مورلاو سراف

 نم ريثك ىلع تلطنا تاهبشلا هدهو هتاورت نم اولانیو دالبلا كلت

 درجم وأ يعوب اهددري مهضعب حارف نيملسملاو برعلا نم نيثحابلا

 تاراشإلاو ضيرعتلاب وأ ةحيرصلا ظافلألاب كلذ نع نوثدحتيو «هنع

 نأ ترثآ كلذ نم بيصن نيسح هط روتكدلل ناك املو ...ةيفخلا

١ 



 يفده ءاهل ضرعتلا روتکدلا رثکآ ةنيعم اياوز نم عوضوملا اذهل ضرعتآ

 .فاصتالاو درجتلا هللا نذاب يدئارو هباصن ىلإ قحلا در

 :مالسإلا ىلع هاركإلا ىوعد :ةلوأ

 مالسإلا راشتنا نع اوثدحت نيح نوقرشتسملا هانبت ءاعدالا اذه

 اوفدهو «هئدابمل دارفألاو بوعشلا قانتعاو ضرألا ىف هحايسنا ةعرسو

 دبتسملا يغاطلا رهظمب مالسإلا اورهظي نأ هتعاذإو ءاعدالا اذه ثب نم
 .هناطلسل دايقنالاو همكحل عايصنالا ىلع نيرخآلا مغري يذلا

 :نيقرشتسملا ةهبش ريرقت
 : يأ - ةينيد ابورح تناك تاحوتفلا نأ نيقرشتسملا صضعب لاق]

 نيب اوزيمي مل مهف : يمالس الا نیدلا يف لوخدلا ىلع سانلا رابجال

 نإ)» :مهسياقمبو اولاقف مالسولل سانلا قانتعا نيبو - ةوعدلا ليبس

 اوعضخأو ىمعألا بصعتلاب اولسوت مهنكلو ةديقع باحصأ نیملسملا

 ةوسقلاو مدلا راحب كلذ ىلإ اوضاخو ماغرإلاو رهقلاب مهئدابمل سانلا
 ديلاب فيسلاو مهيدي ىدحإب نآرقلا نولمحي اوناك مهنأو

(OFC) ۶ 
 . 1 (یرخالا

 يذلا يأرلا هسفن وهو ۰۱۳۳ص «ماعلا برعلا خيرات ویدیس يارلا اذه لاق (۱)

 .۹۵ ۰۹ص عالس الا حور يف يلع ریمآ دیسلا كلذ هنع لقن ريوم هاري

 ىواعدو ةيمالسإلا اهعفاود نيب تاحوتفلا - يرصملا هللادبع ليمج /روتكدلا )٢(

 ليربأ ۰۱8۰۹ ةنس ناضمر ١۷١ ددعلا - ةيدوعسلا - لهنملا ةلجم - نیقرشتسملا
 ۰۷۲ ص ء۹ ةنس ويامو

۲ 



 مالسالا رشن» هنأب داهجلا ""دلانودکام فرعی طلخلا اذهل ةجيتنو

 داکو نیملسملا ىلع ةیافک ضرف وهو» :اّبقعم لوقیو *۳"«فیسلاب

 .۳!«نیع ضرف وأ نیدلا ناكرأ نم اًسداس انكر نوکی نأ داهجلا

 هبقعآ ينإف ةقيقحلل يفاجمو باوصلل يفانم مالکلا اذه نآلو

 مهباهذ يف مهناوخإ ىلع نودری اضیآ نیقرشتسملا نم رفنل تاملک داریاب
 .تهذملا اذه

 نع ثدحتی وهو لاطبالا هباتک يف * لیلراک ساموت لوقی

 ىلع سانلا لمح يف فیسلا ىلع لیوعتلاب هماهتا» :245 ہللا لوسر
 نأ مهفلا يف زوجي امم سیل ذإ .موهفم ريغ فخس هتوعدل ةباجتسالا

 نم هب نمآ اذإف .هتوعدل اوبیجتسی وأ سانلا هب لتقیل هفیس لجر رهشی

 اوضرعتو نیقدصم نیعئاط هب اونمآ دقف مهموصخ برح ىلع نوردقی
 .؟«اهیلع اوردقي نأ لبق مهئادعأ نم برحلل

 نآرقلا رشني مل» :هسفن ىنعملا يف ""نوبول فاتسوغ لوقيو
 يتلا بوعشلا هتقنتعا هدحو ةوعدلابو ءاهدحو ةوعدلاب رشتنا لب فيسلاب

 دنهلا يف راشتنالا نم نآرقلا غلبو لوغملاو كرتلاك اًرخؤم برعلا ترهق

 .۳۰۷ص «هتمجرت قبس (0)

 ۰۱۸۸/۷ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ("*009)

 هيف دقع دقو )١840( لاطبألا :هراثآ نم (۱۸۸۱ - ۱۷۹۵) ليلراك ساموت )٤(

 نوقرشتسملا .يليقعلا مهدأ يلع ةيبرعلا ىلإ هلقن يب يبنلا نع اًعئار الصف
۳/۲« 

 ةماعلا ةئيهلا .هموصخ ليطابأو مالسالا قئاقح :داقعلا دومحم سابع :نع ًالقن )٥(
 ۰۱۲ص ءم۱۹۹۹ ةرسالا ةبتكم «باتکلل

 ةبراقم تارابعلا تدجوف يعابسلا دمحم ةمجرتب لیلراکل لاطبالا تعجار دقلو

 .مهدآ يلع ذاتسالا ةمجرت ىلإ مجر هلعلو داقعلا ذاتسالا لقن امل

 .۱۹۹ص .هتمجرت قبس )٦(

٣ 



 نیملسملا ددع هعم داز ام لیبس يرباع ريغ اهیف برعلا نكي مل يتلا

 . «.. .اهیف سفن نویلم نيسمخ ىلع ۰ 0 ۱ (١)

 تالصلا نم مكحن نأ اننکمی» : "دلونرأ ساموت ريسلا لوقيو

 مل ةوقلا نأب برعلا نم نيملسملاو نييحيسملا نيب تماق يتلا ةيدولا

 دق هسفن دمحمف «مالسإلا ىلإ سانلا ليوحت يف اًمساح الماع نكت

 مهتيامح هقتاع ىلع ذخأو ةيحيسملا لئابقلا ضعب عم اًملح دقع

 نأ ةسینکلا لاجرل حاتآ امك «ةينيدلا مهرئاعش ةماقإ يف ةيرحلا مهحنمو
Da, f ۲ ےہ 7 ادب 5 

 ."”(ةنينأمطو نما يف میدقلا مهدوفنو مهفوقحب اومعنی

 نم اهنأل .ماركإلاب مالسإلا راشتنا یروعد یلع درآ نآ أشأ ملو

 لاطبإلاو ضحدلاب اهولوانت دق نيثحابلا نم اًريثك نألو «ناکمب حوضولا

 هذه اودر نيذلا نوقرشتسملا ضعب لاوقأ نم تدروأ امب تيفتكا امنإو

 .اهباحصأ ىلع معازملا

 :بناجلا اذه يف نيسح هط روتكدلا يأر

 ىلع نيملسملا ريغ هاركإ نع هثيدح يف نيسح هط روتكدلا كلس

 حيرصتلا بولسأ ىلإ دمعي ملو ةرشابم ريغ اًقيرط مالسالا يف لوخدلا

 ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا  ريتعز لداع همجرت - برعلا ةراضح نوبول فاتسوغ )١(

 .۱۲۸ص ۰۲۰۰۰ ماع ةرسالا ةبتكم «باتکلل

 اًداتسأ دنهلا يف تاونس ةدع یضق «جدیربمک يف ملعت يزيلجنإ :دلونرآ ساموت (۷)
 يف يمالسالا خیراتلا نع ةيرصملا ةعماجلا يف رضاح «ةركيلع ةعماج يف

 .يقيقعلا «مالسالا ىلإ ةوعدلا :هراثآ مهأ .يضاملا نرقلا نم تاینیئالثلا

 ۸/۲ نوقرشتسملا

 راشتنا لوح :لیلخ نيدلا دامع .د نع القن ٥٦ص :مالسالا ىلإ ةوعدلا (۳)
 دوعس نب دمحم مامالا ةعماج تاعوبطم نم  تاظحالمو عئافو مالسإلا

 .۵1ص ھ١٠۱ ةنس ضايرلاب ةيمالسإلا

55: 



 هذه رکذپ ملو .یلقعو هبلق ىف ام ىلع لدت تاراشاب یفتکی ناك امناو

 جلاعی وهو امیس الإ اهديدرت نم رثكأ امنا هرم ضعب وآ هرم تاراشالا

 .نیدشارلا ءافلخلا خیرات

 ةدرلا ثادحآ نع ثیدحلل دهمی وهو «ناخیشلا» باتک ةمدقم يفف

 مول ال اذلو هتایح يف مالسالا ىلع برعلا هرکآ هيب يبنلا نأ ضّرعي

 رهو لوقی کک هتافو بقع مالسالا ءادر اوعلخ اذإ بتع الو مهیلع

 نلعی ناطلسلا اذه اوآرو ...] :مالسالا ناطلسو برعلا نع ثدحتی

 اذهل نعذپ الو هکرشب كسمتسی ةريزجلا يف يبرع لك ىلع برحلا

 ةكمب مارحلا دجسملا نيبو نیکرشملا نيب لوحي هوآرو «دیدجلا نیدلا
 رو سم رام موو ےہ 5 5 ۰ ۳

 لجن توكرشملا امر :ةءارب ةروس يف لجو زع هللا لوق مهیلا نلعیو
 ناطلسلا اذهل اوآرو ۰۲ اذیمه مهماع دعب مارصلا دجنملا ارقي ال

 مهبغرو مهبهر ام حامسالاو ةعسلا نم هيف اوآرو شطبلاو ةوقلا نم

 ."[نيهراك وأ نیعئاط دیدجلا نیدلا اذهل مهناعذإ اونلعأف

 یراقلا ىلع سبليل نیتملکلا نیتاه دیدرت ىلع رصی روتکدلاو

 ددر دقل «مالسإلل برعلا نم ریثک قانتعا يف رود هاركإلل نأ همهفيو

 «مالسالا ةأرم» يف لجع ىلع مالسالا خیراتل خرآ نيح يناعملا سفن

 نم مهنم «شیرق تملسأو] :هلوقب هفصو ةكم حتف ىلإ لصو املف

 .۳[!!اذب مالسالا نم دجي مل هنأل ملسأ نم مهنمو ءاًعئاط ملسأ

 اروصنم ارفاظ اهیف رقتساو ةكم ىلإ مالسالا داع] :لوقی مث

 .*[.. .اًمرك وأ اعوط شيرق هيف تلخدو

 .۲۸ :ةيآلا «ةبوتلا ةروس )١(

 ١١. ۰۱۱ص ناخیشلا :نيسح هط (؟)

 ١١9. ء۱۱۸ص یالسالا ةآرم :نيسح هط (8) (۳)
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 بقعي اهرمأل هتف د ركب يبأ ةجلاعمو را رمآ فصي امدنعو

 يضقي نأ فنعلا نطوم يف فنعلاو قفرلا عضوم يف قفرلا نم لوقعملا

 نأ دعب نيهراك وأ نیعت ءاط مالسإلا ىلإ برعلا كديعيو قدرا ىلع

۰ )۱( 

 یف اولبآ نیذلاو ةقباسلا لهأ لضفی ناك هنآو مهیلع هللا ناوضر ةباحصلا

 نیذلا مدعي ناک ....] : لوقی «مهريغ ىلع نسحلا ءالبلا هللا ليبس

 «قيضلاو دهجلاو ةدشلا نم يقل اميف هوكراشو مهسفنأب هللا لوسر اوسآ

 ملو هولتاقو ىبنلل اوداك نيذلا ىلع «مالس الا ءادعأو هءادعآ اولتافو

 قف :
 . ادب ةباجتسالا نم مهل نكي مل نيح نيهراك الا مالسالل اوبیجتسی

 ةكم لهآ نم نیرخأتم اوملسآ نيذلا فصي نأ هط رصيو

 نیحو نیبهار الإ مالسالا اولخدی مل مهنآ ىلع رصیو ءاقلطلاب مهيمسيو
(۳) 

 . دب مالسإلا نم نكي مل

 اميفو ماقملا انب لاطل نأشلا اذه يف هتارابع يصقتسن انبهذ نئلو

 نيقرشتسملا ضعب هآر ام ىري ناك روتكدلا نأ ىلع ةلالدلل ةيافك هانركذ

 عضخت ىتح سوفنلا ىلع طغضلاو هاركإلا لمعأ هنأ نم مالسإلا يف

 مهتوادعو مالسإلل مهضغبب نيعوفدم نوقرشتسملا ناك نئلو  هناطلسل

 .مهلاونم ىلع حسني نآو مهمالک ددري نأ يف روتکدلا عفاد امف ءهل

 .٦۸ص .ناخیشلا : نیسح هط )١(

 . ۱۷۸ص «ناخیشلا : نیسح هط (۲)

 ةعومجملا - نامثع - یربکلا ةنتفلا ۲۰۷ص ءمالسإلا ةآرم :نيسح هط :عجار (۳)

 .اهریغو ۰4۲/6 ةلماكلا

٤٤“ 



 :يداصتقالا لماعلاو تاحوتفلا :ادنات

 اهثعاب ناك امنا ةيمالسالا تاحوتفلا نأ نیقرشتسملا ضعب ىأر

 ةقاشلا ةيوارحصلا مهضرآ مهلادبتساو لاومألاو مئانغلا ىلع لوصحلا

 .اهتاورثب ةينغ خانملا ةلدتعم ةيعارز ضرأب

 نیملسملا نیخرژملا لاوقآ نم صوصنب مهئارآ ىلع اولدتسا دقو]

 يهو «نوجتنتسی ام سکع دكؤت يتلا ةريثکلا صوصتلا نيب نم اهوریخت

 ةيبيغرت وأ . . .ةداقلا ضعب اهب یلدآ ةيسامح تارابع يف تليق صوصن
 ودع ىلع ادر تناك ةيزازفتسا وأ ....ةيمالسإلا تاوقلا عمج لجأ نم

 .۲[مکاح وأ مئاق

 للم عفدي ناكو] - :يبرعلا فصو نع " تناروید لو لوقي

 - ينابسإلا عرسي امك عرسي ناكو برحلاو بحلاب اهتماسو ةبيترلا ةايحلا
 وأ هيلإ هجوي نأ هاسع امل ماقتنالا ىلإ - هبضغ ةعرس هنع ثرو يذلا

 يف هتايح نم اًريبك اًءزج يضقي ناكو یذآو ةناهإ نم هتليبق ىلإ
 ماشلا دالب حتف نأ املو تفلتخملا لئابقلا نيب اهران رعتست يتلا برحلا

 تاراغ يف هنم اعسوت الإ اذه هلمع نكي مل ءاينابسإو رصمو سرافو
 هذه يف ضرغلا فلتخا ناو ةيلهاجلا مایآ يف اهنشي ناك يتلا «بهنلا
 كلت نع

 یواعدو ةيمالسإلا اهعفاود نيب تاحوتفلا :يرصملا هلادبع ليمج .د ()

 .۷۷ ۰۷ص ۰۶۷۱ ددع لهنملا ةلجم ۲۷۱ نيقرشتسملا

 ۔ ةراضحلا ةصق بحاص - یکیرمآ فلوم (۱۹۸۱ - ۱۸۸۵) :تنراوید لو (۲)

 ۱ .۲۷ص ءدروملا
 قارشتسالا عفاود :ديسلا دمحم رصان .أ .نع القن ۱۲/۲ ةراضحلا ةصق (۳)

 مسقب ریتسجام ةلاسر ؛رضاحلاو يضاملا نيب نیفرشتسملا دنع ثحبلا نیزاومو
 .۲۷۰ص «ةوعدلا ةيلكب بهاذملاو نایدالا
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 ةثوروملا داقحالا الإ مهللا لیلد ىلإ دنتسم ريغ زئاج مکح اذهو

 .هلهآو مالسالل سوفنلا يف نماکلا ضغبلاو

 نع اهیف ثدحتی لیلراکل ةلاقم درو نأ اًضيأ انه بحأو

 ايندلا هداهجو هتوعد نم همه نوکی نأ نع ههزنیو هعابتأو لب يبنلا
 ماقآ يذلا وه ایندلا بحو عمطلا هنأ نوبذاکلا معزیآ] :لوقي اهتنیزو

 اذه لثمل ةدئاف يأ .سوهو ةفاخسو هللا ميأو قمح .هراثآو اذدمحم

 عیمجو «یرسک ناجلوصو رصيق جات يفو برعلا دالب عیمج يف لجرلا
 ناجیتلاو كلامملا ريصت نيأو تاناجلوصو ناجیت نم ضرألاب ام

 ؟رهدلا نم نيح دعب اًعيمج لودلاو

 یرسک كلم ىف وأ فرطلا ضضفم بیضقو ةكم ةخيشم یفآ

 اخفص برضنلف نذإ . . .الک ؟ةرفظمو ءرملل ةاجنم ةباؤذلا يبهذ جاتو

 ."'”[نيرئاجلا بهذم نع

 سوفن يف فذق يذلا وه قرشتسملا اذه هفصي يذلا يبنلاو

 يتلا مهلامعأب اوديري ال نأو اهلك لامعألا يف درجتلاو صالخإلا هعابتآ

 یتلا لامعألا نم داهجلا ناك دقلو ءايندلا نم اًئيش هللا هجو اهب نوغتبی

 لیلدت هئارو نم نودیریو هءاطعو هباوث هب نوجرپ ہللا ىلإ اهب نوبرقتي

 .مالسالا ةعيرش مهيلع ضرعت نأ نيبو سانلا نيب لوحت يتلا تابقعلا

 نإ هداهج لبقُي ال ملسملا نأ هللا لوسر نم نوملسملا ملعت دقل

 اي هلأس نمل هلاقم اوملع نيذلا مهف ايندلا نم ظح هبلق يف ناك

 كلذ يأ «ءایر لتاقيو «ةيمح لتاقيو .ةعاجش لتاقي لجرلا هللا لوسر

 ۰۱۹۷۸ ةنس ۳۱۲ ددعلا - لالهلا باتك ةلسلس - لاطبالا :ليلراك ساموت )١(

 .ل؛ ص
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 ىه هللا ةملك نوکتل لتاق نم» دلك هللا لوسر لاقف ؟هللا ليبس ىف

 .'''ہللا ليبس ىف وهف ايلعلا

 .ةيفاعلاو مالسلل مهبح قوفي مهيدل ةداهشلا

 ىتح هباحصأو و هللا لوسر قلطنا :لاق 4 ةريره يبأ نعف

 اوموق» :5 هللا لوسر لاقف نوكرشملا ءاجو ردب ىلإ نيكرشملا اوقبس
 خب خب :مامحلا نب ريمع لاق «ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنج ىلإ

 لاو ال :لاق «؟خب خب :كلوق ىلع كلمحي ام» : لپ ہللا لوسر لاقف

 :لاق «اهلهأ نم كنإف» :لاق اهلهأ نم نوكأ نأ ءاجر الإ هللا لوسر اي

 یتح تییح انآ نئل» :لاق مث نهنم لكأي لعجف هنرق نم تارمت جرخأف

 مهلتاق مث ءرمتلا نم هعم ناك ام ىمرف ءةلیوط ةايحل اهنإ يتارمت لكآ
 ۳ ملسم هاور «لتق یتح

 داهلا نب دادش هاور ام ةباحصلا لاح نع هانرکذ ام ديؤي اممو

 رجاهآ :لاق مث ی يبنلاب نمآف ءاج بارعألا نم الجر نأ :هنذ

 اهیف منغ ةازغ تناکف .هباحصآ ضعب 5 يبنلا هب ىصوأف .كعم

 ؛اكل هتمسق» :لاقف ؟اذه ام :لاقف هل مسقو مسقف اًنيش یک يبنلا

 - انهه ىلإ یمرآ نأ ىلع كتعبتا نکلو «كتعبتا اذه ىلع ام :لاقف

 هللا قدصت نإ) :لاق ةنجلا لخدأف تومأف مهسب - هقلح ىلإ هديب راشأو

 يوونلا مامالا :عجار [(1۹۰8) ملسم - (۲۸۱۰) يراخبلا] هيلع قفتم ثيدحلا (۱)
 ریخلا وبآ دیمحلا دبع يلع :قیقحت - نیلسرملا دیس مالک نم نیحلاصلا ضایر
 ۰۱۱ص ءم٦۱۹۹/ھ١٤٢۱ ةنس ١ط «ضايرلا - رثوکلا ةبتكم ۔

 يف وزغلا يف بيغرتلا لصف داهجلا باتك - بیهرتلاو بیغرتلا :يرذنملا :رظنا (۲)
 ۱ ۱ .ت نودب ءط نودب ء۱۷۸ ۔ ۱۷٦/٢ ۰۲5 لا ليبس
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 دق ًالومحم هب یتأف ودعلا لاتق يف اوضهن مث الیلق اوثبلف .«كقدصي

 :لاق «معن :اولاق اوه وهآ» :يب يبنلا لاقف راشآ ثيح مهس هباصآ

 ."ثیدحلا «. . . . هقدصف هللا قدص»

 هيف نوکی نأ ةماع نیملسملا فص ءیربن ال اننإف هانمدق ام عمو

 ؟ةمأ هب ذخاؤت - ناك ول ۔ درف لعف ناك یتم نکلو لخد هتين ىف رفن

 وه امن لاملا مهوزغب نودیرب اوناک مهنأب نیملسملا ىلع مکحلاف

 .ةيوطلا يف ثبخو ةين ءوس ىلع لدیو لیوهتو ةغلابم هيف مکح

 :یوعدلا هذه يف نیسح هط روتکدلا لاوقآ ضرع

 مهکرحی ناك تاحوتفلا مایآ نیملسملا نأ هدیدرت نم روتکدلا رثکآ

 ةوسقو شیعلا قیض مهسفنآ نع اوبهذیل هيلع صرحلاو لاملا بلط
 دقل «هيلع مهنوهرکیو ءافلخلا ىلإ كلذ نوبلطی اوناک مهنآ رکذیف ةايحلا

 نم ةفوکلا ظح ناکو] :رمع دهع يف تاحوتفلا نع ثدحتی وهو لاق

 ناکف قرصبلا ظح نم مظعا سرفلا ضرآ نم حتف اممو قارعلا داوس

 حاتیل حوتفلا نم اورثکیو مهتعقر اوعسوی نأ يف نوعمطی ةرصبلا لهآ
 داهجلا لضف نم هب نونموی اوناک ام ىلإ ءيفلا ةعسو مئانغلا نم مهل

 ءرمعل موي تاذ سيق نب فنحألا لاق یتح (!!) هللا لیبس يف وزغلاو

 تفوکلا يف انناوخإ شيع نم قيضأ انشيع نإ :ةرصبلا دفو هدنع ناكو

 یلتقن وأ مهكلمب رفظن ىتح مهنم غرفن نلو سرفلا نم نمآن نل انإو
 يف حايسنالا يف سانلل نذأي نأ يف رمع ىلع ناحلي نارصملا لاز امو

 هدانسإو ءادهشلا ىلع ةالصلا باب زئانجلا يف 5١ ۰۱۰/4 يئاسنلا هجرخآ )١(

 باتك لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج :يرزجلا ريثألا نبا :عجار .حيحص

 .۵۸۱/۲ صالخالاو ةينلا قدص يف لصف ءداھجلا

۰5۰ 



 .[. . .اًعازتنا كلذ يف نذالا هنم اوعزتنا یتح ضرالا

 لعجیو نیملسملا لاح ررقی هنآو ةعقاو ةقيقح هنأ ىلع كلذ رکذی

 لوآ يف نیملسملل رمع زیفحت نم اهتقبس رومأل ةجيتن ةبغرلا هذه
 ناكو] :هلوق رکذیف ریثکلا ءاطعلاو لاملاب مهل هدعوو وزغلا ىلع هتفالخ

 ىبأي رمع نکلو ماشلا يف داهجلا نورثژیو سرفلا ءاقل نوهرکی برعلا

 ."[. . .حتفلا دعب لاملاب مهضعب بغر امیرو قارعلا الإ مهيلع

 هریبعت دح ىلع - ةرخأب اوملسآ نیذلا نییشرقلا روتکدلا ركذي الو
 انه رکذآو مهداهجو مهتايح يف ككش مث مهمالسا يف ككش الا -

 ءالوه] :لوقی اهیف مهنم لان املاط يتلا تالاقملا كلت نم ةدحاو ةلاقم

 اما اوملسآ امناو اضر الو ةبغر نع اوملسی مل نیذلا نایتفلاو خویشلا

 مهیلع تلخ نيح اًرهق اماو ءةحجار مالسالا ةفك نأ اونیبت نيح اًعمط

 نيد هنأ ىلع مالسالا ىلإ اورظنی مل ءالومو كئلوأو «اهراطقآ نم ةكم

 اورظن امنإو «هقوقحو هللا تامرح هيف ىعرتو «رئامضلاو بولقلاب لصتي
 ءاهنورشابي اوناك يتلا تاقفصلا كلت نم ةريطخ ةقفص هنأ ىلع هيلإ

 دالب لخاد اهنورماغي اوناك يتلا تارماغملا كلت نم ةئيرج ةرماغمو

 نأ مالسإلاب اومه نيح وأ اوملسأ نيح اوركذ دقو ءاهجراخو برعلا
 باوثو ايندلا كلم ديدجلا نيدلا ىلإ اهاعد نيح اًشيرق دعو دق يبنلا

 لاقثأ نم اولمتحي نأ ىلإ مث اوملسي نأ ىلإ ريكفتلا اذه مهعفدو ةرخآلا

 مهريغ لمتحا امم رثكأ وأ سانلا نم مهريغ لمتحا ام حتفلاو داهجلا

 .سانلا نم

 )١( ص «ناخیشلا : نیسح هط ۰۱۵۷ ۸

  (۲قیاسلا عجرملا « ص۰۱٩
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 نسحب اوضوعی نأ ةقداص ريغ وأ ةقداص ةين نع مهنم ریثک دارأو
 نمو «هتاوزغ يف يبنلا عم ءالبلا نسح نم مهتاف ام حوتفلا يف ءالبلا

 افافخ اورفن امنإو حتفلا ىلإ برعلا تعفد نيح اوئطبي مل كلذ لجأ

 ةرخآلا نوديري مهنم ليلقو ايندلا ضرع نوديري مهنم ريثك ءًلاقثو

 نم ةجرد لقأ مهنأو یاقلطلا مهنآ نوسحي مهتداسو مهؤامعز ناكو

 مهظيغي كلذ ناكف ائسح ءالب هيف اولبأو مالسإلا ىلإ اوقبس نيذلا

 بكرم وأ صقنلا ديقعت هيمسن ام هبشي ءيشب مهرعشيو مهظفحيو

 مهظيغي كلذ ناكف .مهیف ةصاخ رمع يأر نوفرعي اوناك مث «صقنلا

 نأ رمعل اورهظیل «داهجلا يف ءالبلا اونسحي نأ ىلإ مهوعديو ءرمع نم
 كلذ اورهظيلو «سانلل كلذ اورهظيلو ءدصقلا نع رئاج مهيف هيأر

 نب دلاخ نأ نم يور ام ليوأت اذهو «سانلل هورهظي نأ لبق مهسفنال

 ماشلا مايأ نم موي يف عرص دقو لهج يبأ نب ةمركعب ىتأ ديلولا

 ال اننأ ةمتتح نبا معز :لوقيو هيلإ رظني لعجو هذخف ىلع هسأر عضوف

 ."[رمع وه ةمتنح نباو .دهشتسن

 قدصأ وه روتكدلا تيأر ينال لالدتسالا اذه يف تلطأ دقلو

 ةبسنب هيلع ديزتأ ينأ دحال رطخب ال ىتحو «هسفن ةلاقم يكحي دحاو

 نم لمتحي ال ام وأ يغبني ال ام همالك لمحأ ينآ وأ ءهلقي مل مالك

 هيف ةلمج لك «ةريثك المج ىوح دق هركذ قباسلا صنلا لعلو «يناعملا

 ىأر روتكدلا نأ فيك هنم ناب دقو «تاقيلعت وأ قيلعت ىلإ جاتحت

 ىلع علطا هنأو مالسالاب نيرماغملا ءايندلا بابرآ ةروص يف ةباحصلا

 هب نوغتبي ءاير حوتفلا يف مهداهج نأب ثدحف مهاياون مكاحو مهسوفن

 )١( ةلماكلا ةعومجملا نافع نب نامثع (۱) ىربكلا ةنتفلا :نيسح هط ۰۲۷۷/۶
.۸ 

٤٢ 



 الو !باقلالاب نوزبانتی ایندلا بابرآ نأشك مهنآو !!رمع ةاضرم لين

 امك وهف ةمرکع عم دلاخ ةصق روتکدلا یقتسا عجرم يآ نم يردآ

 ضعب الا مهللا بتكي امل عجارم رکذی ال يملعلا هثحب يف اندوع

 .هبنک نم تایاهن ضعب يف وأ هباتک ةياهن يف اهرکذی عجارملا

 نیذلا ةفئاطلا نم - يسنرف قرشتسمل ةملكب ثحبملا اذه متخأو

 تاحوتفلا نع اهيف ثدحتي  ثحبلا يف مهتقيرطب روتكدلا بجعي

 كرت دقف ءنآرقلا راشتنا يف الماع نكت مل ةوقلا نإ] :لوقيف ةيمالسإلا

 ماوقالا ضعب قنتعا نأ ثدح اذإف مهنايدآ يف اًرارحأ نيبولغملا برعلا

 لدع نم أوأر امل كلذف مهل ةغل ةيبرعلا اوذختاو «مالسإلا ةينارصنلا

 هيلع ناك املو نيقباسلا مهتداس نم هلثم اوري مل ام نيبلاغلا برعلا

 .[لبق نم اهوفرعي مل يتلا ةلوهسلا نم مالسالا

 ناك ام اًمصاو ةيبرعلا حوتفلا ةعيبط نع اًعئار اًنحب لجرلا قاسو

 مهتنايصو قوقحلل ةاعارمو صالخإو ىوقت نم نوحتافلا هيلع
 ."”تامرحلل

 بلس الو مالسإلا ىلع سانلا هاركإ تاحوتفلا فده نكي ملف

 يف هللا ةياده رشن كرحملاو عفادلا ناك امنإ مهتاورث بهنو مهلاومأ

 نأ نيبو سانلا نيب لوحت يتلا تابقعلاو تيغاوطلا ةلازإو نيملاعلا

 .مالسإلا ةوعد مهلصت

 ال ال ال ال ال ال

 ۶۸ ۰۱۲۷ ص ءبرعلا ةراضح : نوبول فاتسوغ ۱(

 ۱8۷ - ۱۳۱ نم :قباسلا مجرملا (0)

fo 



 عقرس

 تو ير ںج
 ینو زال ید یکم

 دييديردمب ۲۲۱ تہ تا تأ . تحت ٣

 رہ
 '''ةۃطمارقلاو '''جنزلا یتروث یف نيسح هط يار

 جنزلا اتكرح اهب تماق يتلا تاروثلا نأ نيقرشتسملا نم ريثك ىري

 ىمسي يسراف لجر ةوعدل اوباجتسا نيذلا ديبعلا كئلوأ اهب دصقي :جنزلا ةروث )١(

(۲) 

 امك «يلع نب نیسحلا نب نیدباعلا نیز يلع دلو نم هنأ یعدا دمحم نب يلع

 سؤب نم نوناعي امم قيقرلاو ديبعلا ذاقنإل هتلسرأ دق ةيهلإلا ةيانعلا نأ ىعدا

 ةيسابعلا ةفالخلا ىلع اوجرخو قيقرلا نم ريثك قلخ هتوعدل باجتساف «قیضو
 باهرإلاو لتقلا لامعأو ضارعألا كتهو تاورثلا بهن نم ةميظع ائتف اوثدحأو

 رهشآ ةعبرأو ةنس ةرشع عبرأ ةبارق مهتنتف تماد دقلو اهنولزني يتلا دالبلا يف
 ةرصبلا مهجورخ نطوم ناكو ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ركذ امك مايأ ةتسو

 نب قفوملا دمحأ وبأ مهعم اهضاخ بورحلا نم ةليوط ةلسلس دعب مهرمأ ىهتناو
 .لكوتملا

 .۳۹۱ ۰۳۹۰/۷ توريب ءركفلا راد - ةياهنلاو ةيادبلا - ريثك نبا :عجار

 ءط نودب - ينيدلاو يفاقثلاو يسايسلا مالسالا خيرات - نسح ميهاربإ نسحو

 .۲۱۳ - ۲۰۹/۳ .ت نودب

 نم هيلإ وعدت امہ نيدلا ىلع برحلا نلعت ھ۸ ماع تماق ةوعد - :ةطمارقلا

 >تناک ةينطاب ةكرح يهو «رفکلا اهنطابو عیشتلا یوعد اهرهاظ ةدساف ءیدابم

to 



 يعامتجالا لدعلا لثمت ةيمدقت تاکرح ةيسابعلا ةفالخلا نابإ ةطمارقلاو

 يغب ةهجاوم يف ریخلاو لدعلا دشنت تماق تاکرح اهنأو مالسالا يف

 لقن امك ةفالخلا هباتک يف ريوم كلذ ىلإ بهذ نممو مهملظو ماکحلا

 .(۲۱۰/۲) يسايسلا مالسالا خیرات هباتک يف نسح ميهاربإ نسح هنع

 ذإ جنزلا ةكرح يف هسفن يأرلا *" نوینیسام سيول ىأر كلذکو

 مهدایسأب مهکاکتحا نم يحوب ءاسعتلا ءالؤم كردأ] :مهنع لوقی

 نم الیئض اطسق ولو اولانی نآو اوشیعی نأ يف اّقح مهل نأ نیملسملا

 نأ ىلع ممص اًميعز ءاسعتلا ءالؤه دجو دقو ...فاصنإلاو لدعلا

 ةفالخلا يعدم نم اّیولع الجر ميعزلا اذه ناكو مهتساعتل اًدح عضي

 صخش كلذ يف هنواعي ناكو ....لدج عضوم يلع ىلإ هتبسن يفو

 يف تناك يتلا ةطمارقلا ةوعدب لصتي هلعلو - يطامرقلا اًديشر ىعدي

 هديبع ناكو بارش عئابو ناحط  اكيشو ترهظ دق تقولا كلذ

 .ةيطمرقلا ةقيرطلا ىلع قالطلاب فلحلاب ةعاطلا هل نودؤي قابالا

 -ه ۲۲۵ ةنس ناضمر نم عباسلا يف نایصعلا ةيار دمحم نب يلع عفرو

 ةيسابعلا ةفالخلا نابإ ةريثك لقالق تثدحأ سنجلاو لاملا ىف ةيعويشلا ىلإ وعدت -

 مارحلا دجسملا يف جاجحلا اولتقو ةيورتلا موي ھ۳۱۷ ماع ةكم اولزن مهنأ ىتح
 ةلود ترمتسا .ه۳۳۵ ماع ىتح مهتزوحب يقب يذلا دوسألا رجحلا اوعلتقاو
 نم يلع نب هللادبع اهيلع ىضق ثيح ھ٤٦٦ ماع ىتح ء ءاسحإلا يف ةطمارقلا

 تطلاخ دقف مهدئاقعو مهراكفأ امأ ایرکسع مهيلع ءاضقلا ناكو سيقلا دبع ينب

 .ةينطابلا قرفلا نم اهريغو ةيريصنلاو ةيليعامسإلا ةفئاط
 ۹٦٦ص ۰۱۹۸۳ ةنس هعبط - سوجملا رود ءاجو  بيرغلا دمحم هللادبع : عجار

- ۷۲. 
 - يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيعويش ةيمالسإ ةلود - نانع هللادبع دمحم .د
 .۲۲۷ - ۲۲۲/۱ يرصملا بتاکلا

 .۱۱۵ص .هتمجرت قبس )١(

foo 



 .©117(0 ةبوتلا ةروس) ةارشلا مساب ةفورعملا ةينآرقلا ةيالا التو

 نمو :نوینیسام لوقی مث .فیسلا دحب داهجلل هسفن رذنو

 ماظن نع ةليلق لیصافت الإ رکذت ال انیدیآ نيب يتلا رداصملا نأ فسؤملا

 ."”[يعويشلا طمنلا ىلع تناك يتلا هتموكح

 نإ) :هلوقب مهفصوف نوينسام ثدحت اًضيأ ةطمارقلا ةكرح نعو

 موقي ناك (قارعلا) ةريزجلا بونج يف ماق يذلا يروثلا ةطمارقلا عمتجم

 اهنأب نيتكرحلا نيتاهل نيقرشتسملا فصوف ۳(... يعويش ساسأ ىلع
 رأد ليلضتلا نم برض وه امنإ ريخلاو لدعلا دشنت ةيمدقت تاكرح
 باقلألا اهيلع مهعلخو ةمادهلا تاكرحلل مهمعد يف نوقرشتسملا هيلع

 رذعلا سمتلي ثحابلا لعلو اًعادخو ئراقلل اًريرغت ةريبكلا ظافلالاو

 مهئادع نم اوصلخي نأ اوعيطتسي مل نيذلا نيقرشتسملا نم ريثكل

 ىلع نوريسي نيملسملا نم رفن رذع ام نكلو هلهأو مالسإلل ثوروملا
 رفن نلعأ دقل رصبت الو لقعت ريغ نم مهمعازم نوددريف مهتذتاسأ برد
 مهل تاباتك يف ةمادهلا تاكرحلا هذهب هتداشإو هحدم نيملسملا نم

 دبع ليعامسإ دومحم روتكدلا لاثمأ نم مهتذتاسأ هفده ام اهنم اوفده

 ةعبط «مالسإلا يف ةيرسلا تاكرحلا» ناونعب اًباتك جرخأ يذلا قزارلا

 يف ةدئار ةبرجت ةطمارقلا» :هناونع لصفب هيف ةطمارقلا صخ ۱۹۷۳ ماع

 .(«ةيكارتشالا

 ترم یر 2 نک :هناحبس هللا لوق يهو (۱۱۱) فحصملا بيترت يف ةيأل )۱(

 .ةيالا ...؟ رم هَشآ ییرملآ

 .4۲۳ ۰4۲۲/۱۰ جنزلا :ةدام «ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ؛نوینیسام سيول (۲)

 دمحم نع القن تطمارق :ةدام «ةيمالسالا فراعملا ةرثاد .نوینیسام سيول (۳)
 _ بتاکلا ةلجم يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيعویش ةيمالسإ ةلود نانع هللادبع
 ۰4۲4/۱ ةلماکلا ةعومجملا .يرصملا

٤٥٦ 



 :ةطمارقلاو جنزلا يتكرح يف نیسح هط روتکدلا يأر

 ہار ام ةطمارقلاو جنزلا رمأ يف نيسح هط روتكدلا ىري

 نيتئفلا رمأ ىف هيأر ةصالخ روتكدلا ركذ دقل امهرمأ ىف نوقرشتسملا

 ءاج (۳«ناتروث" :ناونعب يرصملا بتاكلا ةلجمب هبتك لاقم ةياهن يف
 ةروث ةيحض ةفوكلا تراص مث جنزلا ةروث ةيحض ةرصبلا تناك» :هيف

 كانه ناك دق ىلب ؟نيتروثلا نيتاه نيب ببس كانه نكي ملأ ءةطمارقلا

 يسايسلا ماظنلا ىلع جورخلا وه دحاو امهعباط «ببس يأ ببس
 لدعلا قيقحت يه ةدحاو امهتياغو «يلع لآ ىلإ باستنالاو يعامتجالاو

 يف هسفن روتكدلا فلكو ؟۳«روجلاو ملظلا اهدسفأ نأ دعب ضرألا يف

 نيخرؤملا مهتاو جنزلا ةروث بحاص نع عافدلا ءانع هيلإ راشملا هلاقم

 الإ ءىشل ال هب اًريهشتو هنم اًضغ تاياورلاب لجرلا ىلع ديزتلاب ىمادقلا

 ةروثلا هذه بحاصل بتك ولامع لءاستو حاجنلا هل بتکی مل هنآل

 ."”لقيح هنوفصي نوخرؤملا ناك اذامب حاجنلاو رصنلا

 لاقملا اذهب ةطمارقلاو جنزلا نع هعافد يف هط روتكدلا فتكي ملو

 اًباتك بتكي نأ دارآ نيح اهسفن فاصوألاب مهب داشأ امنإ ''*لیوطلا

 اهبلاطمو جنزلا ةكرح افصاو «مالسالا ةارم» يف لاقف مالسالا نع اصاخ

 ءيشو لدعلا قیقحت يف اًداهجو ةيعامتجالا قوقحلاب ةبلاطم» تناك اهنأب
 7 ءيش ىلإ تعد» ةروث اهنأب ةطمارقلا ةروث اًفصاوو *۳«ةاواسملا نم

 اذه يف نيتروثلا نيتاهل هفصو يف روتكدلا لعلو (0(ةاواسملاو لدعلا

 (١) ماع ردص يذلا ناولأ هباتك يف كلذ دعب لاقملا هذه فلؤملا مظن ۲

 ) )۲يرصملا بتاکلا ةلجم ناترو :نيسح هط ٢٥٥/٢.

 .۵۷۳/۲ قباسلا عجرملا (۳)

 )٤( ةنس ويام یف يرصملا بتاكلاب رشنو لاقملا اذه بتک ۱۹۰١١

 )٥( )٦( ةلماكلا ةعومجملا مالسالا ةآرم :نيسح هط ۰۳۵۱۸۷ ۳٥٣.

۸۰۷ 



 .رکذلا فلاسلا هلاقم ىف هنع داصتقالا نم ءىش ىلع ناك باتکلا

 :ةطمارقلاو جنزلا يتروثل ندققحملا ءاملعلا ةيؤر

 جنزلا تارماژم نأش يف ةحيحصلا ةيملعلا ثاحبالا تفشک)

 : ةيلاتلا قئاقحلا ةطمارقلاو

 لب ناسنالا ةمارک قیقحت ىلإ فدهت ةكرحلا هذه نكت مل :ًالوأ

 تناك لب يعامتجالا لدعلا فدهتست نكت ملو ةيلاصفنا تاكرح تناك

 لامعأ ىسقأ ناكو مهب ليكنتلاو مهقاقرتسا قيرط نع برعلا لالذإ ىلع

 ءاسن نم رئارحلا اهيف نوضرعي قيقرلل افاوسآ اوماقأ مهنأ ةطمارقلا

 ءيش مهل ناك نيحو ةوق مهل تراص نيح جنزلا لعف كلذكو

 اوذقني نأ نوديري اوناك) :مهنع هسفن هط روتكدلا لوقي امكف ةبلغلا نم

 اوزج امنإو ذاقنإلاب اوفتكي ملف نيملاظلا ملظ نم سانلا اوذقنيو مهسفنأ

 نم نيملاظلا ملظ اوزواجت مث «رشلا لوأ اذه ناكف ملظب املظ ةداسلا

 ."”(اًدادبتسا ةيرحلا تحبصأف راصنألا ملظ ىلإ ءادعألا

 ةفئاطب ةلص صوصخلا ىلع ةطمارقلا ةكرحل تناك :ایناث

 حلاصل ةيسابعلا ةفالخلا طاقسإ ىلع لمعت تناك يتلا "ةيليعامسإلا

 تاوعدلاو قارشتسالاو ریشبتلا - جهانملاو مولعلا تامدقم ۔ يدنجلا رونأ )١(

 .۲۸۷ص ءت نودب رصم ءراصنألا راد تمادهلا

 .0594/؟ يرصملا بتاكلا ناتروت :نیسح هط (۲)

 اهرهاظ قداصلا رفعج نب ليعامسإ مامالا ىلإ تبستنا ةينطاب ةقرف :ةيليعامسإلا (۳)

 ”نامزلا ربع تدتماو اهقرف تبعشت «مالسالا مده اهتقيقحو «تيبلا لال عيشتلا
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 مهعبات نمو نوقرشتسملا معزي امك ةيعامتجا ةروث نكت ملف «نییمطافلا

 .ينطابلا ركفلا ةرزاؤمو عيشتلا اهران ىكذأ ةيسايس ةرماؤم تناك امنإ

 مهنأ ناب نيتروثلا عابتآ ةريسل ةقيقدلا ةعلاطملا لالخ نم :الاث

 عيورت يف حالصإ يأف !!ءانبو حالصإ ةاعد ال ريمدتو داسفإ ةاعد

 اهيلع ءادتعالاو ضارعألا كتهو اهتقرسو تاورثلا بهنو مهلتقو نينمآلا

 ةميلسلا رطفلا هضفرت امم سنجلاو لاملا ىف ةيعويشلا ئدابملا ةعاشإو

 ۱ .ةميقتسملا عابطلا هابأتو

 نم ردق يأ اهتاعمتجمل ققحت نأ ةوعدلا هذه تزجع) :اًعبار

 هلوصأب مالسإلا لظو «ةقرف لك ةياهن اهتياهن تناكو ريخلا وأ لدعلا

 هحور تيقبو مالسإلا وه يراضحلا هجهنمو ةحضاولا هتديقعو ىربكلا
 لعفت ملو «ةماعلا هتاهاجتاو هعمتجمو هحمالمو هناكرأ يف هحور يه

 نأ لواحت داجلا رئاسلا بكرلا قيرط يف ليقارعلا عضو الإ قرفلا هذه
 .(هب فرحنت نأ ديرتو ہدصت

 ملاظمو سأم نم نیتفئاطلا نيتاهل خيراتلا هرطس امم مغرلا ىلعو

 مهتاياورو مهصصقل ةدام نيتفئاطلا نيتاه خيرات نم اوذختي نأ باتكلاو

 ىدل هتراثأ امو حیسملا لبق لوألا نرقلا يف ايلاطيإ يف قیقرلا ةروث نع

 ولغلا ىلإ تلام دقو ةحيحصلا دئاقعلا فلاخت اهتقيقحو رضاحلا تقولا ىتح =

 ةرسيملا ةعوسوملا ءاهءاضعأ نورفكي ةيرشع ىنثالا ةعيشلا نأ ةجردل ددشتلاو

 .۳۸7/۱ ةرصاعملا بهاذملاو نايدألا يف

 تاوعدلاو قارشتسالاو ريشبتلا ؛جهانملاو مولعلا تامدقم :يدنجلا رونأ )١(

 .۲۸۸ص «ةمادهلا

۹ 



 نأ نيبو تایاورو بتک نم نیخروملاو باتکلا نم نیئدحملاو یمادقلا

 مث هنورطسی امب نآلا ىلإ نييبوروألا باتکلا مهلت تلاز ام ةروثلا كلت

 هتئدحآ ام ةيبدالا انتایح يف تدحت مل جنزلا ةروث لاب ام» :لءاست

 .۳«ةمیدقلا ةيلاطيالا ةروثلا
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 نماثلا ثحبملا

 أبس نب هللادبع ةيضق يف نیسح هط يأر

 :لایخلاو ةقيقحلا نيب ًابس نب هتلادبع
 ثادحأ يف هرودو «ءادوسلا نباب» بقلملا أبس نب هللادبع رمآ

 قدصملا مهنمف ءاملعلا نيب لادجو ثحب عضوم لازي ام ىربكلا ةنتفلا

 ةعامجلاو ةَّلسلا لهأ نم ءاملعلا نم مظعألا داوسلا مهو هدوجوب نقوملا

 يف هتاذ يأرلا نيقرشتسملا نم ريثك ىأر لب ءاوسلا ىلع ةعيشلا نمو

 .اوباتري ملو اوكشي ملف لجرلا اذه رمأ

 ها )"۱( 1 : 3

 نيب بذيذت نم مهنمو ۰" لجرلا رما يف كش نم ءاملعلا نمو
 ."7ىرخأ ةرات رارقالاو ةرات راكنإلا

 نم ناكو ريكنلا يف دتشاو ركنأف ةيضقلا هذه يف ىلاغ نم مهنمو

 دمحم .دو ۰۲۸ص «ىفسلفلا رکفلا ةأشن :ىف راشنلا ىماس ىلع .د لاثمآ )۱(

 یدتنملا «نايبلا ةلجم نع القن :ةيسايسلا بازحألا ةأشنو ةفالخلا : ىف ةرامع
 .۵۰۱ص «ه۱۶۱۱ ةنس ۳۱ ددع ندنل یمالسالا

 .قباسلا مجرملا ؛يلع داوج .د لاثمآ (۲)

 ء1۱



 ةنتفلا هباتک يف اهئادحآو ةنتفلل خرأ نیح نیسح هط روتکدلا ءالوه

 .هیآزجب یربکلا

 ثحبلا عضوم هعضن نأ دب ال ناك هرطخو عوضوملا اذه ةيمهألو

 .هيف قحلا هجو نايبل

۳7 

 :ةعامجلاو ةَّنّسلا لهآ تاباتک ىف ابس نبا

 تخرآ يتلا ةصاخ ةعامجلاو ةّئَّسلا لهأ بتكل علاطم لك ىري

 رودلل اهنايبو ًابس نب هللادبع ةيصخشل اهتابثإ ةيمالسإلا قرفلا ةأشنل
 .هب ماق يذلا ريطخلا

 لاقف «قرفلا نيب قرفلا» يف ''”يدادغبلا رهاقلا دبع هركذ دقلف

 هنأ معزو 445 يلع يف الغ يذلا ًابس نب هللادبع عابتأ ةيئبسلا) :هنع

 ةاوغ نم اّموق كلذ ىلإ اعدو هل هنأ معز ىتح هيف الغ مث اّیبن ناك

 .©"0(. . .ةفوكلا

 باحصأ :ةيئاّبسلا) :لاقف لحنلاو للملا ىف "”ىناتسرهشلا هركذو

 تنأ ينعي تنآ ءتنآ :ههجو هللا مرك يلعل لاق يذلا ًابس نب هللادبع

 روباسين هيبأ عم درو ءيلوصأ هيقف :رهاط نب رداقلا دبع روصنم وبأ :يدادغبلا (۱)

 قرفلا :هبتك رهشأ «ينييارفسإلا قاحسإ يبأ يلع هقفت ةمج اًمولع اهيف سردو
 .۲۱/4 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ء«ه418 ةنس یفوت ؛قرفلا نيب

 «ت نودب «ةرهاقلا «ثارتلا راد ةبتكم - قرفلا نيب قرفلا ؛یدادغبلا رهاقلا دبع (۲)
 .7 1۷ ص

 نکس ۰8۷۹ ةنس دلو ءدمحأ نب میرکلا دبع نب دمحم وه :يناتسرهشلا (۳)
 ةديدع تافلؤم هل ءلوصألا يرعشآ .بهذملا يعفاش ءاهيلإ هبسنو ناتسرهش
 ةعبط «!لحنلاو للملا» باتکل ققحملا ةمدقم : رظنا .لحنلاو : للملا اهرهشآ
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 يف ناکو ملسأف اًيدوهي ناك هنأ اومعز «نئادملا ىلإ هافنف .هلالا

 يف لاق ام لثم ييي یسوم يصو :نون نب عشوی يف لوقی ةيدوهيلا

 ۲۰ ۰ . اظ یلع

 اًيدوهي ناك ًابس نب هلادبع» :هلوقب ةفينح وبأ مامالا هنع ثدحتو

 رهظآو نامثع لتق ىلع رصم لهأ لمح يذلا وهو «نامثع مايأ ملساف

 .«نطابلا ثیبخ ناكو ىلع ىلإ لیملا

 بطخ هڪ يلع عيوب املا :لاقف هخيرات يف "”ركاسع نبا هركذو

 :هل لاقف «ضرألا ةباد تنأ :هل لاقف أبس نب هللادبع هيلإ ماقف سانلا

 تنأ :هل لاقف لا قتا :هل لاقف «كلملا تنأ :هل لاقف ہللا قتا

 ,*۱«هلتقب رمأف قزرلا تطسبو قلخلا تقلخ

 اًميدق ةّئَّسلا لهأ نم ًابس نبا نع اوئدحت نیذلا رکذن انبهذ نئلو

 ةلالدو ةينغ هانرکذ امیف نکلو دهجلا انعسو املو ماقملا انب لاطل اًئيدحو

 فلس یدل فورعمو روهشم ًابس نبا رمآ نأ نم هيلإ اندصق ام ىلع

 .نیققحملا ءاملعلا نم ةمالا هذه

 راد روعاف نسح يلع نهم يلع ریمآ : قیقحت «لحتلاو للملا : يناتس رهشلا (١)

 .ء٦۱۹۹/ھ١٤٢۱ ةنس ٥ط ۰۲۰4/۱ توريب ةفرعملا

 ةعيشلا :يمارجنلا فسوي دمحم .د :نع القن ۸٥۱ص .مظعالا مامالا دنسم (۲)

 .۳ ص :ت نودب .ط نودب نازیملا يف

 دلو يعفاشلا نیدلا ةقث مساقلا وبآ هللا ةبه نب نسحلا نب يلع :رکاسع نبا (۳)
 :هتافنصم مهآ «سراف ندم تاهمأب مث دادغبب سردو ھ۹۹٦ ةنس قشمدب

 .۲۳۷/۱ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ۰ه۵۷۱ ةنس يفوت قشمد خيرات

 .45ص «نازیملا يف ةعيشلا نع القن 57١/17 ركاسع نبا خيرات )٤(
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 :ةعيشلا رداصم يف ابس نب هللادبع
 نب هللادبع ةيصخش تلوانت دق يعيشلا بهذملل بتکلا تاهمآ نإ]

 يف ةعيشلا ءاملع رابک نم دعي يذلا يتخبونلاف حوضوو ءالج لكب أبس
 «ةعیشلا قرف» هباتک يف ًابس نب هللادبع رکذی يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 نأ لت يلع باحصأ نم ملعلا لهأ نم ةعامج یکحو» :هلوقب

 .« 2 الع یلاوو ملسأف اًيدوهي ناك ًابس نب هللادبع

 ةعيشلا دنع بتكلا تاهمأ نم دعي يذلاو يشكلا لاجر يف ءاجو

 :لاق نامثع نب نابآ نع» زيزعلا دبع نب دمحم ورمع يبأ بتاكلل وهو
 يف ةيبوبرلا ىعدا هنإ ًابس نب هللادبع هللا نعل :لوقي هللادبع ابأ تعمس

 لوقن ال ام انيف نولوقي اًموق نإو انيلع بذك نمل ليولا «نينمؤملا ريمأ
 .«مهنم هللا ىلإ أربنف انسفنأ يف

 صوصخب يرشقلا يقت دمح مامجال لاجرلا سوماق يف دروو

 ريمأ يف ةيبوبرلا ىعدا هنإ ًابس نب هللادبع هللا نعل» :ًابس نب هللادبع
 .[«نينمؤملا

 (ةیرشع ىنثالا ةفحتلا رصتخم» هباتك يف يولهدلا ركذو

 مهتافلؤمو مهبتك عقاو نم ةيعيشلا دئاقعلا هيف يكحي يذلا
 نع ةرابع مهو «ةيئربتلا» :اهل لاقي) :هلوقب ةيئبسلا نع ثدحتيف
 رذ يبأو يسرافلا ناملسك مهنم الیلق الإ ةباحصلا نوبسي نيذلا

 - مهنوبسنیو مهنع یلاعت هللا يضر رسای نب رامعو دادقملاو

 ةقرفلا هذهو ....مهنم نوآربتیو قافنلاو رفکلا ىلإ - مهاشاحو

 .فرصتب ۳۹ - ۳۸ص .نازیملا يف ةعيشلا :عجار )١(
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 يدوهيلا أبس نب هللدبع ءارغإب هذ ("ریمالا دهع يف تثدح
 .(يناعنصلا

 وه امنإ ًابس نبا نع هوبتك ام بلغأف نيرصاعملا ةعيشلل ةبسنلابو)
 .دوجولا ىلإ هنم مهولا ىلإ برقأ مهضعب دنع وهف «هدوجول راكنإ

 ضعبلا دنعو  نيطالسلا ظاعو هباتك یف يدرولا ىلع لاثمأ

 يبيشلا لماك لاثمآ - عقاولا ىلإ هنم ةروطسألاو لايخلا ىلإ برقأ رخآلا

 ."”(عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا هباتك يف

 :نیق رشتسملا تاباتك ىف أبس نب هللادبع

 ركذب ةيمالسإلا قرفلا خيراتل مهلوانت يف نوقرشتسملا فتكي مل
 يتلا عفاودلاو هتايح ةساردو هراكفأ ليلحتب اونع امنإو أبس نب هللادبع

 .هيلإ اعد امب رهجلل هكرحت تناك

 ناكو هلهأو مالسإلل هتوادعب فورعملا  ؟*”ريوم ميلو هنع بتكي

 نبا لوقيف اهل زيلجنإلا لالتحا مايأ دنهلا لامش ةيالو ىلع اظفاحم

 ةيبرعلا ةريزجلا بونج ناكس نم ناك :ءادوسلا نباب فورعملا أببس

 .«.. . .تقولا كلذ ىف ةرصاعملا ةموكحلا دض ةيروثلا راكفألا

 .نلط بلاط یبآ نب اّیلع ىنعي (۱)

 نیدلا بحم :قیقحت «ةیرشع ينئالا ةفحتلا رصتخم «يولمدلا زیزعلا دبع هاش 0)

 . ۱! ص « ت نودب «ط نودب « بیطخلا

 ددع ۰۵۱ ص «نايبلا ةلجم «نیرصاعملا تاباتک ىف أبس نبا : نوزحمآ دمحم .د )۳(

 .ه۱۶۱۱ ةنس ۶

 ۰۲۸۱ ص .هتمجرت قبس 2

 .1۱ص «نازيملا ىف ةعيشلا :یمارجنلا فسوی دمحم .د )٥(

 ٥ڈ



 : مهنم نیقرشتسملا نم دحاو ريغ هرکذ كلذکو ]

 +۲۰۰ ۱ ےس 8 راس ,() .
 : نزواهلف سايلوي «مالس الا يف ةعيرشلاو ةديقعلا : رهيزدلوج

 ةعيشلاو ةيبرعلا ةدايسلا : نیتلوف نافو «ةعيشلاو جراوخلا

 )0 ۰ (ہ) . (4) ۰ ٤ او
 . "(مهریغو < سيول درانربو «'*”يناتيك : لاثمأ نيقرشتسملا نم

 :ایس ند هللادبع يف نيسح هط روتكدلا يأر

 كانهو» :هلوقب هلهتسا ةضراعملا ةأشنو ءادوسلا نبا ةصق هناونع لصفب

 ريثك اهلعج ىتح .اهیف اوفرسأو اهنأش نم نورخأتملا ةاورلا ربكأ ةصق

(1) 

(۳) 

(۳ 

(٦٦ 

 .۳۸۵ص .هتمجرت قبس

 تاغللاب جرخت مث «ةاروتلا دقنل توهاللا ةساردب أدب «يناملآ :نزواهلف سايلوي

 ةيانع هل ءاهيف هفلخ دقو هذيمالت رهشأ نم دعف نيجنتوج يف دلافيإ ىلع ةيقرشلا
 .۳۸۲/۳ نوقرشتسملا :يقيقعلا (م۱۹۱۸/ه۱۸44) يمالسالا خیراتلاب ةريبك
 «بادآلا یف ريتسجاملا ىلع وجسالج ةعماج نم لصح يدنلتكسا :نيتلوف ناف

 لزتعاو ۱۸۸۸ ةنس دلو «ةيقرشلا بتكلاو تاطوطخملا مسق نيمأل اًبئان نيع
 .[۱۱۷/۲ نوقرشتسملا : يقيقعلا] .1907 ةنس ةمدخلا

 ءاّيرث اریمآ ناك «اهتعماج نم جرخت وأ ةمور يف دلو (م۱۹۲۹/۸۱۸۱۹) يناتيك

 خیراتلا يف قرشتسم ربکآ نأشلا لهأ هدعی «قرشلا دالب ىلإ لیحرلا نم رثکآ
 .۲۹/۱ نوقرشتسملا : يقيقعلا «يبرعلا

 دهاعملا نم ریثکلا ةيوضع لان ۱۹۱١ ةنس ندنل ىف دلو : سیول درانرب

 هل ,سدقلاب ةيربعلا ةعماجلا نم ةيرخفلا هاروتکدلا ىلع لصحو تایمیداکألاو
 ۰۱8۳/۲ نوقرشتسملا : یقیقعلا .ةيليعامسالا لوصآ :اهرهشآ ةدع تافلوم

 ۱ ٤
 .۵۱/۳۱ نايبلا «نیرصاعملا تاباتک يف أبس نبا :نوزحمأ دمحم .د
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 (نامشع ىلع فالتخالا نم ناك امل اًردصم نیئدحملاو ءامدقلا نم

 رمآ نم نوربکی نيذلا نأ ّيلإ لیخبو» :هلوقب قلع ةصقلا رکذ نأ دعبو
 اذیدش اًفارسإ خیراتلا یلعو مهسفنآ ىلع نوفرسی دحلا اذه ىلإ أبس نبا
 يتلا ةمهملا رداصملا يف رکذ ًابس نبال دجن ال انآ هظحالن ام لوأو

 ام صق نیح "دعس نبا هركذي ملف نامثع ىلع فالخلا رمآ تضق
 يف يرذالبلا هرکذی ملو هيلع سانلا ضاقتناو نامثع ةفالخ نم ناك

 اهرثكأو ةصقلا هذهل رداصملا مهآ یرآ امیف وهو فارشالا باسنأ

 نوخروملا ذخأ هنعو رمع نب فیس نع "”يربطلا هرکذو ءالیصفت

 .*"«رهظی اميف هدعب اوژاج نیذلا

 دقلف قیقحتلا نم ریثک ىلإ جاتحی روتکدلا مالک ناف ةقيقحلا يفو
 اذهو «اهنأش نم نورخأتملا ةاورلا ربکآ ةصق هذه» :هلوقب هثیدح أدب

 نم سیل أبس نبا ةصق یور يذلا يربطلا نإف) دیدش ماهيإ هيف ظفللا
 وهف ھ۳۱۰ ماع تامو (م۸۲۹) ھ٢٢۲ ماع دلو دقف نیرخأتملا ةاورلا

 نأو «تاقبطلا بحاص دعس نبا ذیمالت ةقبط نمو يرذالبلل رصاعم

 رابک نم وه ربخلا اذه يربطلا هنع یور يذلا ""رمع نب فیس

 (نودشارلا ءافلخلا» ةلماكلا ةعومجملا - نامثع (۱) یربکلا ةنتفلا :نیسح هط )١(

 .۳۲۰ ص ءعبارلا دلجملا

 «يدقاولا بتاک «دادغب لیزن ۲۳۰ یفوتملا دعس نب دمحم وه :دعس نبا (۲)

 .یربکلا تاقبطلل ققحملا ةمدقم نم .رابکلا ظافحلا دحآ تاقبطلا بحاص

 .ه۱۶۱6 ةنس توریب رکفلا راد ةعبط

 ۳۵۰ ص .هتمجرت قبس (۳)

 .۳۲۷ص .هسفن قپاسلا مجرملا )٤(

 باتکو ؛ةدرلاو ریبکلا حوتفلا» باتک :امه نيباتك فلأ «يبرع خرم :رمع نب فیس )٥(
 يربطلا هنم دافتسا «نیباتکلا نیذه انيلإ لصی ملو «يلعو ةشئاع ريسمو لمجلا»

 .۱/۱۳ ةيمالسالا فراعملا ةرثاد «ةدرلا ةلحرمو تاوزغلل خيرأتلا يف هيلع دمتعاو

4۷ 



 ةبترم نم وهو '''!یرذالبلاو يربطلا خویش خيش وهف ءامدقلا نيخرؤملا
 ةاورلا نم مهنإ :يربطلا نع الو هنع لاقي الف دعس نبا خویش

 رداصملا يف ارکذ أبس نبال دجی مل هنأ روتکدلا لوقو «؟۳(نیرخأتملا

 خيراتلا بتك نم اًريثك نأ انركذ نأ قبس دقو ريرغتلا نم عون هيف ةمهملا
 نم يربطلا خيرات نكي مل اذإ هنإ مث هب تفرعو هتركذ نيملكتملاو

 رداصملا رصح روتكدلا نإ مث !؟ةمهملا رداصملا يه امف ةمهملا بتكلا

 فارشالا باسنأو «دعس نبال ىربكلا تاقبطلا نينثا نيباتك يف ةمهملا

 نم للقي مالك امهلوح راثي امهيلإ راشملا نيباتكلا نأ ةقيقحلاو يرذالبلل
 خسن نم قفلم صقان باتك هنإ) :ءاملعلا هنع لاق لوالاف ءامهنأش

 كلذ ىلع ليلدلاو رصتخم اهضعبو صقان اهضعبو مات اهضعب ةفلتخم

 لَم ركب يبألو ةحفص 84 يف هي رمعل مجرت هنأ هليبسب نحن امم

 ام يه هتفالخ يف ثادحألاو هَ نامثع ىلإ ءاج املف ةحفص ۲۳ يف

 ىلإ ءاج املو .ةحفص ۲۲ ىوس بتكي مل سانلا ملعيو روتكدلا ملعي

 ."(ةحفص ١5 ىوس هنع بتكي مل حدفأ هترتف يف رمألاو هذ يلع

 تعبط هط روتكدلا اهيلع دمتعا ىتلا ةخسنلاف) يرذالبلا باتك امأ

 باتكلا لك تسيل يهو ةينويهصلا ةاغط نم لجر اهعبطو ميلشروأ يف

 نم عبطي مل ماد ام هركذي مل هنأ فرع نيأ نمف نم ءزج یه امنإو

 نب رامع ةمجرت يف هرکذ دق يرذالبلا نوکی الفآ ءزجلا اذه الإ باتکلا

 نیعتسملاو لکوتملا نیتفیلخلل اًيفص ناك ءرباج نب ىيحي نب دمحآ :يرذالبلا (۱)

 ةرئاد ھ۲۷۹ ةنس يفوت هنإ :لاقي «فارشالا باسنأو «نادلبلا حوتف :هل
 .اهدعب امو 08/5 ةيمالسالا فراعملا

 .۲۸۹ص «تمادهلا تاوعدلاو قارشتسالاو ریشبتلا :يدنجلا رونآ (۲)

 .۲ ۱۲ص ؛نیسح هط رکف ةمکاحم :یدنجلا رونا (۳)

۸ 



 يف كرتشا نمم لجر يأ وأ ركب يبآ نب دمحم ةمجرت يف وأ رساي
 . (ثادحألا قل 5

 امبرف هلوح كشلا نم الالظ يقلي باتكلل ةنياهصلا جارخإ نإ مث

 مهحلاصم مدخي امم ةدايزلا وأ صقنلاب فيرحتلا نم اًئيش هيف اولمعأ

 ىمر امنا اهبیذکتو ةصقلا يفنب روتکدلا فتکی ملو مهراکفآ دیویو

 نأب دیکلا اذه للعو ةصقلا قالتخاب  َةَّئَّسلا لهآ ینعی ۔ ةعيشلا موصخ

 روتکدلا لوقی ةعيشلاو دوهيلا نيب ةلص اودجوی نأ نولواحب َةّئَّسلا لهأ

 ناك امنا ءادوسلا نبا مهبحاصو ةيئبسلا رمأ نإ) :ماكحألا هذه ررقی

 مهریغو ةعيشلا نيب لادجلا ناك نیح ةرخأب عرتخا دق ًالوحنم اًملكتم

 بهذملا لوصأ يف اولخدي نأ ةعيشلا موصخ دارأ «ةيمالسإلا قرفلا نم

 روتكدلا هركذ امو ء'(مھنم لينلاو مهل ديكلا يف اًناعمإ اًيدوهي اًرصنع

 مهبتك يف أبس نبا اوركذ نيمدقتملا ةعيشلا نأ نم هركذ قبس ام هدري

 وهو ةصقلل هدرل رخآ اًريربت ركذي نأ روتكدلا لواحيو «هیلع اوصنو

 يف لاقف نيقيلا بولسأب هنع ...روتكدلا ربع نإو نظلا ىلع مئاق ريربت

 مل مأ نامثع مايأ رطخ ًابس نبال ناكأ يردآ تسلو] :ةصقلا ىلع هبيقعت

 ناك امو نأش اذ سيل رطخ هل ناك نإ هرطخ نأب عطقأ ينكلو نكي

 ءىراط مهناطلسو مهئارآو مهلوقعب ثیعبل نامثع رصع يف نوملسملا

 رشنل بدتنا یتح ملسپ دكي ملو ءنامثع مايأ ملسآ «باتكلا لمآ نم

 هنأ ىلع ينبم ریربتلا اذهو "۳[راطقالا عیمج يف دیکلا ةعاذاو ةنتفلا

 اذه سيلف لعف ام لعفی نأ أبس نبا لثم عيطتسي نأب ةباحصلا ربكي]

 .۵۱۸ص - هونبو يلع ۔ )٢( یربکلا ةنتفلا : نیسح هط )۲(

 .۳۲۷ص - نامثع ۔ (۱) یربکلا ةنتفلا :نيسح هط (۳)

 ء1۹



 دض ةنتفلا اوراثآ نیذلا مه میناب مهراهظال ةبغر وه امناو اًرابكإ

 مهتماعو سانلا ءامهد نيب هراکفآ ثب أبس نبا نأ ملعي وهف «نامثع

 ريمأ لتق يف فسؤم رود مهل ناك ءامهدلا ءالؤهو ةباحصلا نيب سيلو

 تابكن نم اهبقعأ امو لمجلا ةكرعم يفو هذ نامثع نينمؤملا
8 )۱( 

 :ابس نبا ةصقل هط روتكدلا ضفر بيس

 هيف اوكشو أبس نبا رمأ اوضفر نمم ريثكو روتكدلا فده دقل]

 هللا ناوضر ةباحصلا عينص نم تناك امنإ تثدح يتلا نتفلا نأ نايب ىلإ

 تیالولاو ةسايرلا ىلع تفاهتلاو لاملا بح اهدسفآ نأ دعب مهيلع

 سانلا عور يف ءاقلإلاو ءهلهأو مالسإلا ىلإ ةءاسإلا كلذ نم دصقلاو

 نوكي نأ زجعأ وهف «ةزيجو ةدمب ايب لوسرلا مهقراف نأ دعب مهتعامج
 ."”[رصعلا اذه يف حالصإلل اهم

 ال ال ال ال ال ال

 ٥. ص «نايبلا «نیرصاعملا تاباتک ىف ًابس نبا «نوزحمآ دمحم .د (۱)

۰۷۰ 



 2 تب ےگ گا ںج
 یہ وزٹ ید ےہ

 يمالسالا هقفلاو نیسح هط

 نيثحبم ىلع يوتحيو

 رثأت ىوعد يف نيسح هط يأر :لوألا ثحبمل ملا

 .ينامورلا نوناقلاب ةیمالسإلا ةعیرشلا
 ينازلل مجرلا ةيضق يف هط يأر : يناثلا ثحبملا

 .نصحملا

 ات ال ال ال ال ال

۰:۷۱ 
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۶ ۳ 

 يا یش لج
 ی وزا نی سج
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 همامتهال اًرظن يمالسإلا هقفلا اياضقب نيسح هط روتكدلا لغشي مل

 نيتيضق يف ثدحت كلذ عم هنكلو ...هخيراتو بدألا اياضقب ميظعلا

 يف ةخسار مدق هل نوكت نأ امهيف ثدحتي نمم جاتحت هقفلا ایاضق نم

 كلذ عمو ؛اذیدش هثحابمو هقفلا بتكب هلاصتا نوكي نأو «لاجملا اذه

 امم ءاهباب يف هتعاضب ةلقل لابم ريغ نيتيضقلا نيتاه يف روتكدلا ثدحت
 ةفئاط لاقم هلوق قفاوو «نيملسملا عامجإ اهيف فلاخ جئاتن ىلإ هلصوآ

 .نیقرشتسملا نم

 ةيمالسالا ةعيرشلا نأب یوعدلا ةيضق يهف :یلوألا ةيضقلا امآ

 .ينامورلا نوناقلاب ترثأت

 ينازلل ةبسنلاب مجرلا مکح ةيعرش ةيضق يهف :ةيناثلا ةيضقلا امآ
 .نصحملا

 .نیتیضقلا نیتاهل ضرع ةيلاتلا تاحفصلا يفو

 ال ال ال ال ال ال

 ء۷۳



 يرج يا رج
 یے ورا ےس سکس)

WWW.TOSWANAt. COM 

 ح
 ل ثب

 لوألا ثحبملا

 ينامورلا نوناقلاب ةيمالسإلا ةعيرشلا رثأآت ىوعد

 نأب مهلوق اهدادرت نم اورثكأو نوقرشتسملا اهعاذأ يتلا هبشلا نم

 نوناقلاب ترثأت وأ !!ىنامورلا نوناقلا نم ةدمتسم ةيمالسإلا ةعيرشلا

 مهؤادع هيلع مهلمح ءاعّذا نيتلوقملا اتلكو ءريدقت لقأ ىلع ينامورلا

 ىلع اولمعي نأ ىلع مهلمحي نيذلا ءادعلا اذه «نيملسملاو مالسإلل

 يف ةلاع نيملسملا نأب لوقلاو «ةليضف لك نم هلهأو مالسالا ديرجت

 .نآلا اهيلع ةلاع مه امك ابوروأ ىلع ىلوألا مهتضهن

 :نيقرشتسملا لوق ريرقت
 ةيمالسإلا ةعيرشلا رثأتب لوقلا ىلإ نيقرشتسملا مظعم بهذ

 مهنمف رثأتلا اذه تاجرد يف مهنيب اميف فالتخا ىلع ينامورلا نوناقلاب
 )۲( )۱( اہ ۰ جج و
 "رمیرک نوفو «رهيزدلوج لاثمأ نم قيرف
 ينامورلا نوناقلا نم ةدمتسم ةيمالسإلا ةعيرشلا نأب لوقلا ىلإ نوبهذي

 «یسومآ نودلیشاو «

 توریب يف الصنق ناك «يوسمن قرشتسم (م۱۸۸۹ - ۱۸۲۸) :رمیرک نف درفلآ (۱)
 .ايديبيكيو ةعوسوم .اباتک نیرشع وحن رشن .رصمو

 . هتمج رت ىلع لدتسأ مل :نوديلش (۲)

۷ 



 نم ساسآ ىلع نیملسملا ءاهقف ماقآ يذلا ردصملا وه نوناقلا اذهف

 نودلیش لوقي كلذ يفو] «ةیمالسالا ةعيرشلل ينوناقلا نایکلا هدعاوق

 ةيروطاربمالل ينامورلا نوناقلا الإ سیل يدمحملا عرشلا نا : یسومآ

 : لوقیو «ةیبرعلا تاکلتمملا يف ةيسايسلا لوصألا قفو ًالدعم ةيقرشلا

 سابل يف ""ناینتسوج نوناق ىوس سيل يدمحملا نوناقلا نإ
 . "يبرع

 يمالسالا میرشتلا رثأتب لاقو هيأر يف لدتعا دقف يناثلا قیرفلا امآ

 ةيبلاغ قیرفلا اذه سأر ىلع دجنو ينامورلا نوناقلاب هماکحآ ضعب يف

 ."”["”روب يد يدنالوهلا قرشتسملاو نییسنرفلا باتکلا

 ناك نم ةصاخ مهئاولغ نم نیقرشتسملا نم ضعب ففخ دقلو

 مهضعب عجرف ينامورلا نوناقلا نم دمتسم يمالسالا هقفلا نأ ىري مهنم

 نیذلا ءالؤه نمو «طیسبلا رثاتلاب لاق نم مهنمو ةيلكلاب يأرلا اذه نع
 ةديقعلا» هباتک يف بتک دقف رهیزدلوج ةيركفلا ةعجارملا هذه مهنم ترج

 ةيهقفلا میلاعتلا نوکت نأ اًبيرغ سیلول :"مالسالا يف ةعيرشلاو

 نأ امك «ةيبنجأ تافاقنب كلذك ترثأت دق ةلمعتسملا تالیصفتلاو

 كلذ ققح امك - لاثملا ليبس ىلع لمحت ةيمالسإلا ةيهقفلا فراعملا

 ةينيطنطسق ىف ةرصايقلا هيقف اهفلآ ینامورلا هقفلا ىف ةنودم :ناینتسوج نوناق )١(

 بتاكلا راد اهترشنو اشاب يمهف زيزعلا دبع اهبرع «ناينتسوج روطاربمإلا
 بتاكلا ةلجم :عجار ؛يضاملا نرقلا نم تاينيعبرألا رخاوأ يف يرصملا
 ٦۷٦/٦. ةلماكلا ةعومجملا «يرصملا

 ةعماج يف ةفسلفلا ةذاتسأ نم T/A) يدنالوه قرشتسم روب يد )۲(

 ۰۳۱۷/۲ نوقرشتسملا « يقيقعلا تيمالسالا ةفسلفلا يف ةديدع راثآ هل «مادرتسمآ

 ةضهنلا راد ط ءةیمالسالا ةعيرشلاو ىنامورلا نوناقلا نيب :بلاط وبأ ىفوص (۳)
 .فرصتب اهدعب امو ۸٥۲ص «م۱۹۹۰ «ةيبرعلا

Vo 



 يف ءاوس ينامورلا هقفلا نم ةروکنم ريغ ازاآ  اًنباث اقیقحت ثحبلا

 رهیزدلوجو '''[ةیعرشلا ماكحألا ةيحان نم وأ ءةقیرطلا ةيحان نم كلذ
 یهتنا امك باوصلل بناجم فیفختلا دعبو ولغلا لاح اًعيمج هييآر يف

 .مهثاحبأ يف نوفصنملا ءاملعلا

 هقفلا - ةيمالسالا ةعيرشلا رثأت ةلأسم يف حجرأتو روتکدلا بذبذت

 عورفلا يف ناك رثأتلا نأ ىلإ بهذي ةراتف ينامورلا نوناقلاب - يمالسالا

 رعش امبر اّیفخ اًرثأت ناك امنإو اًرشابم اًرثأت نكي مل هنأو لوصالا يف ال

 ناك رثأتلا اذه نأب لوقي ةراتو ءاورعشي مل وأ نوملسملا ءاهقفلا هب

 ةفالخلا ماظن نأب لوقلا ىلإ بهذي ىتح عورفلاو لوصألا لمش اًريبك

 ددرتلا اذهب ةدهاش روتكدلا لاوقأ هذهو !!ىنامور ماظن وه امنإ

 .بارطضالاو

 نامورلا هقف اومجرتي مل برعلا نأ ملعن نحن] :روتكدلا لوقي

 لق ىمالسإلا هففلا نآ ىف کاشن د انكلو كمظنم اشرد هوسردی ملو

 مل مأ ءاهقفلا كلذب ملعآ ءاوس اًريثك وأ الیلق ينامورلا هقفلاب رثأت

 مهنیناوقو نامورلا مکحل تعضخ دق ةيمالسالا دالبلا نل كلذ .اوملعی

 ةريزجلاو ماشلا يف اًرهزم اّسرد تسرد دق نیناوقلا هذه نألو ءاّرهد

 . رصمو

 اًراثآ نيناوقلا هذه ٌسردو مهئيناوقو ٍنامورلا ُمکح كرتي نأ بجیف

 عافد :يلازغلا دمحم خيشلا نع القن ءمالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا :رهيزدلوج )١(
 ۰۸۱ص ء۷ قورشلا راد «نيقرشتسملا نعاطم دض ةعيرشلاو ةديقعلا نع

۷ 

۲۷٦ 



 راثالا هذه نم نوکتت نأو ءاهل تعضخ يتلا بوعشلا ةايح يف ةيوق

 امناو ءيش لك اومدهي مل برعلاو بوعشلا هذهل ةيعامتجالا ةايحلا

 لب اًبيرغ سيلف «ةيمالسالا ةغبصلاب اهودجو يتلا ءایشالا رثکآ اوغبص
 تفبطصا دق ينامورلا هقفلا ماكحأ نم اًريثك نأ يف كش نم سیل

 هذه بسحن نحنف كلذب ءاهقفلا رعشی نأ نود ةيمالسالا ةغبصلاب

 ءاملعلا بضغي ال .ةينامور ةيمالسا يه نيح ةصلاخ ةيمالسإ ماکحالا

 نوربتعی ءاهقفلا نأ نورکنی ال مهلعلو ؛لوصألا ال عورفلا رکذآ انآف

 ماظنلا نم نوکی امنإ فرعلا اذه نآو «هقفلا لئاسم نم ریثک يف فرعلا

 رصمو ماشلا ىلع تبقاعت يتلا مظنلا هذه .يسرافلاو ينانويلاو ينامورلا

 ریثأتلا نم ىوقأو دشآ نوکی دق يفخ ریثأت كانهف نذإو .ةریزجلاو

 .[ضعب يف اهضعب ممألا هثدحت يذلا حضاولا

 يبوروالا لقعلاو يرصملا لقعلا نيب نراقی نأ روتکدلا دارآ املو

 ىلإ اهدر يتلاو يبوروألا لقعلا تانوكم يف يريلاف لوب يأر رکذ

 «نفو ةفسلفو بدأ نم اهيف امو نانويلا ةراضح) :يه ةثالث رصانع

 نم اهيف امو ةيحيسملاو هقفو ةسايس نم اهيف امو نامورلا ةرضاحو

 لقعلا روتكدلا للح مث "”ناسحإلا ىلع ثحو ريخلا ىلإ ةوعد

 .ب :توریب باتكلل ةيملاعلا ةكرشلا ءةلماكلا ةعومجملا ءدیعب نم :نيسح هط (۱)
 ۔۸۹/۱۲ ت

 «قوقحلا يف جرختم «يسنرف رعاشو بتاك (م٣۱۹/ھ۱۸۷۱) (لوب) يريلاف (۲)

 يف هبهذمب رهتشا ةيرعاشلا قيمع «رکفلا ينغ «بهاوملا ددعتم ريبك رعاش
 ٠ .۱۲۹4/۲ ديدجلاو میدقلا نيب عارصلا :يناتكلا دمحم .د .يفاصلا رعشلا
 ةيبرعلا ةراضحلا زكرم :يملاعلا بدألا يف مالعأ :حاتفلا دبع يلع :رظناو
 .9١5ص «ت .ب ءرصم

 ينانبللا باتكلا راد «ةلماكلا ةعومجملا ءرصم يف ةفاقثلا لبقتسم :نيسح هط )۳(

 .فرصتب ۳۹/۹ ۲

۷ 



 امارتسف اهلك يمالسالا لقعلا حئاتن ذخ) :هلوقب (ملسملا) يرصملا

 نكت امهم يتلا «ةينفلاو ةيفسلفلاو ةصلاخلا ةيبدألا راثالا هذه ىلإ لحنت

 «نفو ةفسلفو بدأ نم اهيف امو نانويلا ةراضحب ةلصتم يهف اھتاصخشم

 دشأ نالصتم امهف امهرمأ نكي امهم نيذللا هقفلاو ةسايسلا هذه ىلإو

 يمالسالا نيدلا اذه ىلإو هقفو ةسايس نم نامورلل ناك امب لاصتالا

 ."'"(ناسحإ نم هيلع ثحي امو ريخ نم هيلإ وعدي امو ميركلا

 ينامورلا ريثأتلا لعج روتكدلا نأ دارطتسالا اذه يف دهاشلا لحمو

 لقعلاو ىبوروألا لقعلا نيب اًكرتشم اًمساق هقفلاو ةسايسلا رومأ ىف

 نيب هباشت هجوأ ليخت نيدشارلا ءافلخلا ةايحل روتكدلا خرأ املو

 سیل] :هلوقب اهضقنف داع مث نامورلا دنع مكحلا ماظنو ةفالخلا ماظن

 ةرساكألاو ةرصايقلا مظن نم اًريثك اوسبتقا دق نيملسملا نأ يف كش نم

 نع اذج اًرخأتم ءاج سابتقالا اذه نكلو برحلاو ةرادإلاو ةسايسلا ىف

 موقی ال يذلا هباشتلا اذه نع ندا فرصتتلف «هيف ثدحتن يذلا رصعلا
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 لعلو] :لوقي مث هقف نم نامورلا دنع امہ دیشی رخآ عضوم يفو
 ةمالا یه امنإ هقفلا ىف نامورلاب هّبشت نأ نكمي ىتلا ةديحولا ةمألا
 ."7[ةيبرعلا

 ينانبللا باتكلا راد «ةلماكلا ةعومجملا ءرصم يف ةفاقثلا لبقتسم :نيسح هط )١(

 .فرصتب ۹۹ ء۴۲

 ةيملاعلا ةكرشلا «ةلماكلا ةعومجملا - نامثع (۱) ىربكلا ةنتفلا :نیسح هط ( ۰

 .۲۲ ۱/4 ۰۸۱۹۹ ۰۵ ط .توریب «باتكلل

 .4۳۱/۵ ةلماکلا ةعومجملا .دقنلاو بدألا يف لوصف :نیسح هط (۳)

۷۸ 



 نامورلا دنع امہ نوتفم روتکدلا نأ لدت اًعيمج تاسابتقالا هذهف

 !!اًعبات یمالسالا هقفلاو ًالصأ ینامورلا هقفلا لعجی هنإ یتح

 :یوعدلا هذه ىلع درلا

 ىف ینامورلا نوناقلاو ةيمالسالا ةعيرشلا نيب قافتا كانه ناك ول

 يف براقت وأ «تابجاولاو قوقحلا يف هباشت وأ «تایاغلاو عبانملا

 هيلإ اوبهذ اميف نيقرشتسملا هلبق نمو روتكدلا انرذعل تابوقعلاو ئدابملا
 ةيقلخلا ميقلا يف ينامورلا نوناقلا ضقانت ةيمالسإلا ةعيرشلاو امأ]

 ىلإو «ناسنإلا ىلإ ةرظنلا يف دمألا ةعساو ةفلاخم هفلاختو ةيعامتجالاو

 نيب لوق نامورلا نم يمالسإلا هقفلا ةدافتساب لوقلا نإف ءاهلك ةايحلا

 ءهقفلا يف تبتك ةمأ ةميدقلا تاراضحلا يف دجوت ملو ...نالطبلا

 نع كلذ رثأ ام لثم فارسإلا دح ىلإ ةيعيرشتلا نوؤشلاب تلغتشاو
 . .ةيمالسالا ةمالاو ةيمالسإلا ةراضحلا

 نم رثکآ هؤطخ اّقیض اًميظنت نوکی نأ ودعي ال ينامورلا هقفلا نإ
 «رخآ اًئيح اهنودو اًئيح ةيئادبلا قوف تاقالع همكحت عمتجمل «هباوص

 اكيرمأ نأب اذه اننامز يف لوقلاك هنع لقن يمالسالا عيرشتلا نأب لوقلاف

 ةريحب نم ههايم ذخأي ضيبألا رحبلا نأ وأ وغنوكلا نع اهتراضح تلقن
 ۱ .)[ طویوم

 ترغمو قشم نيب ناتش  اًيرغم ترسو ةقرشم تراس

 اهب دهش - هتاذب ىمالسإلا هقفلا لالقتسا ۔ ةيضقلا هذه نإ

 «نیقرشتسملا نعاطم دض ةعيرشلاو ةديقعلا نع عافد :يلازغلا دمحم خیشلا 0۱(

 ۰۸۱ص

۰:۷۹ 



 :''!یروخلا سراف ققحملا ةمالعلا لوقی نیملسملا ريغ نم نوفصنملا

 رظنلاب انل ميقتسي ال ينامورلا عرشلاو يمالسالا عرشلا نيب ةسياقملا رمأ]

 دعاوق ىلع مئاق امهنم لوألا «نيعرشلا نيب ةّنّسلاو فدهلا فالتخال

 عفانملاو حلاصملا ىلع يناثلاو «لوقعلا تایضتقمو «قلطملا لدعلا

 يمالسالا عرشلا يف ساسالا نأ فلاختلا اذه ىلع ینبیف . . .ةيويندلا

 ةعامجلا ةحلصم ينامورلا عرشلا يفو «ةرخآلاو ايندلا يف درفلا ةحلصم

 لك دجت لئاسملا ىدحإ يف نيتمألا ءاهقف لاوقأ تعلاط اذإو ....طقف

 اهرکذ مدقتملا ئدابملا ةيعارم ةصاخلا اهتقيرطب اهداهتجا للعت ةئف

 ."”[ىرخألا ةعفلا اهتكلس يتلا ليلعتلا قرطو بيلاسألاب ةرثأتم ريغ

 نيملسملا نآو ينامورلا نوناقلل يخيراتلا قبسلا عوضوم امآ

 ناف «ينامورلا مکحلا لظ تحت دالبلا نم ريثك يف اّنقتم اًسرد هوسرد

 روتسد بجومب ررق ناينتسوج روطاربمالا نال] ؛هضحدت خیراتلا عئاقو

 ينامورلا نوناقلا سرادم عيمج ءاغلإ ۵۳۳ ةنس ربمسيد ٠١ يف هردصأ

 نكي ملو «ةينيطنطسقلاو توريبو امور :ةسردم ادع ةيروطاربمإلا يف
 .نيملسملا ءاهقفلا يف الو هقفلا يف ال ريثأت سرادملا هذه نم ةدحاوب

 نيملسملا ءاهقفلاو هقفلا رثأت هط روتكدلا مهفلخ نمو نيقرشتسملا ءاعداف

 سرادملا هذه قالغإل لطاب لوق ينمزلا قبسلا ببسب ينامورلا نوناقلاب

 لغش «يروس ينوناق (م1937 - ۳ - -ه۱۳۸۱/۱۲۹۰) يروخلا سراف )١(

 يملعلا عمجملا يف ًالماع اًرضع ناكو ءايروس يف ةيسايسلا بصانملا نم ديدعلا
 ۰۰۷/۲ نيفلؤملا مجعم «ةرهاقلاب ةغللا عمجم يف السارم اًوضعو «قشمدب
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 ممألا نالعاو مالسالا میلاعت نيب ناسنالا قوقح :يلازغلا دمحم خیشلا (۲)
 44 ۰4۸ص ۰م۱۹۹۳/۸۱۱۳ اط .ةيردنكسإ «ةوعدلا راد .ةدحتملا

 تک



 يمالسالا حتفلا لبق ناك رارقلا اذهو «قباسلا ناینتسوج رارق بجومب
 مل ةينيطنطسقلاو ءنوملسملا اهحتفی مل امورو م16۱ ماع يف مت يذلا

 حتفلا لبق ترثدنا دق توریب ةسردمو م۳٤٣۱ ماع يف الإ حتفت
 ۔'''[نرقلا عابرأ ةثالث يلاوحب اهل يمالسإلا

 مالسإلا ءاهقف دنع هرابتعاو فرعلا نع هط روتكدلا ثيدح امأ

 رداصم نيب نم فرعلا نوربتعي نيح لوصألا ءاملعف هل بسحي سيلف

 وأ عرشلا ماكحأ ئشني فرعلا نأ كلذب نودصقي ال] هقفلا ةلدأو عيرشتلا

 عرشلا صوصن نأ نودصقي لب «ةَّنّسلاو باتكلا صنك ءاهرهظي

 فوقولا نود لمأتلا وأ باطخلا فرعل اًقفو رسفت نيلماعتملا تارابعو

 ةيحان نمو . . .ةغللا عضو لصأ يف ناعم نم ظافلالا هيلع لدت ام دنع

 تافرصتلاو تالماعملا هجوأ نم هيلع سانلا فراعت ام نإف ؛یرخآ

 نس الو باتک نم اصن فلاخی ال هنأ املاط هتحصو هتیعرشب مکحی

 وه سیل قیقحتلا دنع لحلا كلذ ردصمو ةيعورشملا هذه ساسأو

 ةحابالا ءايشألا يف لصألا نأ ررقت يتلا ةيعرشلا صوصنلا لب ؛فرعلا
 نم عراشلا نم يهن هيف دري مل امف لحلا لاعفالاو تافرصتلا يفو

 ."”[لصألا اذه ىضتقمب ًالالح دعي لاعفألاو تافرصتلا

 نوملسملا لزن يتلا راطقألا نم رطق يأ يف نيملسملل ةيهقفلا ماكحألا

 .اهب

 دئاكمب ريصبتلا نع القن ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت :بلاط وبأ يفوص .د (۱)
 .فرصتب ۲۳4ص یشبتلاو قارشتسالا

 فلوملاب ةصاخ ةعبط «ىمالسإلا هقفلا ةساردل لخدملا :ناسح دماح نيسح .د (؟)
 ۱ .فرصتب ۲۱6 ء۲۱۳ص ۱
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 درجمل ينامورلا نوناقلاب ةيمالسالا ةعيرشلا رثأت یوعد امآو -
 ىلع اًمتح لدي ال] هباشتلا نال مهل ملست الف مظنلا ضعب يف هباشتلا

 فورظلا هباشت نم اًئشان هباشتلا نوکی دقف «یرخألا نم امهادحا ذخآ

 يف هباشتت لوقعلا نأ امك «نیتعیرشلا نم لك اهب ترم يتلا ةيعامتجالا

 حصي الف ءاًعيمج ممالا يف يعيبط رمآ اذهو ریکفتلا عاونآ نم ریثک

 .'[ىرخألا نع تلقن ةعيرشلا هذه نأب لوقلا هباشتلا اذه درجمل

 نوناقلاو ةيمالسالا ةعيرشلا نيب هبش هجوآ كانه تناك اذاو

 لدت امهنیب ةمهمو ةريثك تافالتخا كانهف مظنلا ضعب يف ينامورلا

 كلذ ىلع للدن انبهذ نئلو رخالا نع امهنم لك لالقتسا ىلع حوضوب
 باتکلا ضعب هرکذ دحاو لاثم رکذب يفتكآ نکلو «ماقملا انب لاطل

 .يلودلا نوناقلاو ةيمالسالا ةعيرشلا نع ثدحتی وهو ۳ یراصتلا

 ياهال ةنيدم يف دقع يذلا نراقملا نوناقلا رمتؤم ررق] : لوقی

 ذوخأم ريغ لقتسم ينوناق ماظن يه ةيمالسالا ةعيرشلا نأ ۱۹۳۸ ةنس

 راشملا رمتژملا رارق ةحص يف يدنع كش الو .ينامورلا عیرشتلا نم

 نوناقلا نل تایهیدبلا نم هدعآ يذلا هرارق دييأت لواحآ تسلو «هيلإ

 نوناقلا اذه هلزنآ يذلا ةرسالا بر ةطلس ساسآ ىلع مئاق ينامورلا

 بستنا نمو دالوآو ةجوز نم هترسآ ءاضعآ ىلع هل لعجف .تهلالا ةلزنم
 ناطلسلا .. .ةدفح نم مهب قزر نمو«جاوزلاب ءاسن نم هترسآ ىلإ

 ءالوه لاومآ ىلع هل لعج امك «توملا قح كلذ يف امب .لماکلا

 اهیف فرصتب مهلاومال هدحو كلاملا حبصی ثیحب قلطملا قحلا اًعيمج

 غلب ام اذإ نبالاف «درفلا ةيرح اهساساف ةيمالسالا ةعيرشلا امآ ءاش امفیک

 .٣٢۲۳ص «ریشبتلاو قارشتسالا دئاکمب ریصبتلا :ةنابش وبآ يدشر .د (۱)

 .یماس بیلص :ذاتسالا وه (۲)
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 ناك اذإو .بألا ةطلس نع هلامو هصخشب القتسم حبصآ دشرلا نس

 ال تجوزت ام اذإ ةأرملاو هیلو یدل ةعيدو هلامف ارصاق لازي ال نبالا

 اهلهآ نم ثرالا قح اهجاوز اهعنمی الو صاخلا اهلام يف اهقح دقفت

 ولو «اهیلع قافنالاب امزلم لظی لب ءاهلام ىلع ناطلس اهجوزل سیلو

 نم اهیلع هل ام یوس اهیلع ناطلس اهجوزل سیلو «لام اهل ناك

 دق ةيمالسالا ةعيرشلا نأ ول يهدبو .جاوزلا ىلع ةبترتملا قوقحلا
 ةرسالا بر ةطلس ماظن ناكل «ينامورلا عیرشتلا نم اهماکحآ تذخآ

 .[هنم هذخأت ام لوآ

 ال ال ال ال ال ال

 .۸۸ ۰۸۷ ص «تعیرشلاو ةديقعلا نع عافد :يلازغلا خيشلا )۱(
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 يناثلا تحبملا

 نصحملا ينازلا مجر يف نيسح هط يأر

 ينازلا مكح نيسح هط روتكدلا اهلوانت يتلا ةيهقفلا ماكحألا نم

 دمحم روتكدلا ركذي .هئاسلج عم اًيهفش الوانت هل هلوانت ناكو نصحملا

 : لوقيف كلذ هتايح نم ةريخألا تاونسلا يف روتكدلل أرقي ناك يذلا يقوسدلا

 لوأ ناكو «ةغالبلا جهن حرش» :باتك يف ةءارقلا يف انعرش مث]

 نب رمع ةفيلخلا ىلإ تھٛجو يتلا نعاطملاب اًصاخ هژرقن عوضوم

 نب ةريغملا نع انزلا دح عفد ىلع لمع هنأ اهنمو فط باطخلا

 :الئاق اذه ىلع - نيسح هط ینعی  ديمعلا قلعف «ةبعش

 نأ امأو ؛مجرلا نود دلجلا انزلا ةبوقع نأ يف حيرص نآرقلا نإ]

 لعفو «دلجلا ةيآ لوزن لبق مجر هنكلو .حیحصف مجر يب لوسرلا

 ىف ناك امل ةخسان دلجلا ةيآ دعتو «ليجنإلا ىف ناك امہ اًذخأ اذه

 ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا» :يهو ""اهظفل يقبو اهانعم

 يقبو اهظفل خسن :لاقي نأ باوصلاو ظفللا اذهب ةرابعلا هباتك يف روتكدلا تبثأ )١(

 .اهانعم

 ٤ء



 تبث مجرلا نأ نم لاقي ام كلذک ؛حیحص ريغف «...هللا نم ًالاكن

 ام تخسن دلجلا ةيآ نل ؛اضیآ حیحص ریغف قاب مکح وهو «ةّئّسلاب

 : یه ءایشآ ةدع - هرظن ةهجو نم - تبثت هذه روتکدلا ةلاقمو

 يهو نآرقلا نم هریغو نصحملل انزلا ةبوقع روتکدلا ذخآ :لوألا

 :اهیف لجو زع هللا لوقی يتلاو رونلا ةياب ءافتکا وهو دلجلا ةبوقع

 لا کر هل هام ای دوو یک ودیا نزلو ةيتارلا

 مجرلا ىلع صنت يتلا ةحيحصلا ثيداحألا روتکدلا لفغأو

 .!نصحملل

 ةلحرم ناك ةانزلل هباحصأو لوسرلا دلج نأ روتكدلا تبثی : يناثلا

 ةروسب دلجلا ةيآب ءاج ريخألا مکحلا نآو انزلا ةبوقع عيرشت يف ةمدقتم

 !!ةقباسلا ماکحالاو مجرلا تخسن يتلا رونلا

 یسیع ةعيرش نم مجرلا ذخأ لوسرلا نأ روتکدلا معرب : ثلاثلا

 .ناهرب الو لبلد ریغب السرم الوق كلذ لوقیو

 يقبو اهظفل خسن مجرلل ةيا كانه تناك نأ روتکدلا رکنی : عبارلا

 .اهمکح

 : قیفوتلا هللابو لوقآ یواعدلا كلت ىلع درللو

 نأ يفن هيف دلجلا قالطاب انزلا مکح نأ لوألا ءاعدالل ةبستلاب

 اهباحصأل انملس ول ةضيرع یوعد هذهو عيرشتلا يف رود ةَنْسلل نوکی

 )١( نيسح هط عم مايأ : ىقوسدلا دمحم .د « ص۱۲١ء ۵٥

  2ةيآلا «رونلا ةروس : ۲

٥ 



 مالسالا تاعیرشت نم ةرثكلا نأ ذإ ؛اننید باهذ ىلإ رمالا یدال

 .ةرهطملا ةّنّسلاب تتبث اهلیصافتو

 ةيضقلا كلت ىف رتولا اذه ىلع فزعلا باتکلا نم ریثک بأد دقلو

 نم تسيل مجرلا ةبوقع» :ناونع تحت ًالاقم مهدحآ بتکیف تاذلاب

 ال مجرلا نأ ىلع ةجيتنلا هذهب لوقلا يف دمتعاو ''"ءيش يف مالسالا

 ةّنَسلا امآ ةقثلاب اهردجآو صوصنلا قثوأ وهو هللا باتک يف هيلع صن
 ىواعدلا نم لاق ام رخآ ىلإ اذكو اذكو عوضوملاو بوذكملا اهيفف

 .ةلطابلا تافيرحتلاو ةبذاكلا

 مامإلا ىكح امك ءاملعلا نم قحلا لهأ هيلع عمجأ ام قحلا نكل

 :لاق ملسم مامإلا حيحص ىلع هقيلعت يف يوونلا
 مجرو ةدلج ةئام ركبلا ينازلا دلج بوجو ىلع ءاملعلا عمجأو)

 ام الإ ةلبقلا لهأ نم دحأ اذه يف فلاخي ملو بيثلا وهو نصحملا

 ماظنلاك ةلزتعملا ضعبو جراوخلا نع هريغو ضايع يضاقلا ىكح

 ."(.. .مجرلاب اولوقي مل مهنإف هباحصأو
 هجرخأ ام اهنم ركذأ ةريثك مجرلا توبثب لوقت يتلا ثيداحألاو

 : هحيحص يف ملسم مامإلا

 اوذخ» :ةك هللا لوسر :لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع (۱)

 بيثلاو ءةنس يفنو ةئام دلج ركبلاب ركبلا .الیبس نهل هللا لعج دق ينع
 ۱ .(۱۹۹۰) مقر ملسم هجرخآ «مجرلاو ةئام دلج بیئلاب

 ةنس رياني ٦ يف ةرداصلا (ةمالا توص) ةديرج يف يلع فسوی يلع وه بتاکلا )١(

 م

 ۰۱۸۹/۱۱ يوونلا حرشپ ملسم حیحص :يوونلا مامإلا (۲)
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 نب هللادبع نب هللا دیبع ينربخآ :لاق باهش نبا هاور امو (۲)

 وهو باطخلا نب رمع لاق :لوقی سابع نب هللادبع عمس هنأ ةبتع

 قحلاب يب اًدمحم ثعب دق هللا نإ» :ِِلك ہللا لوسر ربنم ىلع سلاج
 اهانيعوو اهانأرق مجرلا ةيآ هيلع لزنآ امم ناكف باتكلا هيلع لزنأو

 سانلاب لاط نإ ىشخأف هدعب انمجرو لك هللا لوسر مجرف اهانلقعو
 ةضيرف كرتب اولضيف هللا باتك يف مجرلا دجن ام :لئاق لوقي نأ نامز

 نم نصحأ اذإ ینز ْنَم ىلع قح هللا باتك يف مجرلا ناو هللا اهلزنأ
 ملسم «فارتعالا وأ لبحلا ناك وأ ةنيبلا تماق اذإ ءاسنلاو لاجرلا

 )۱٦۹١(.

 نیملسملا نم لجر یتآ :لاق هل ةريره يبآ نعو (۳)

 تینز ينإ هللا لوسر اي :لاقف هادانف دجسملا يف وهو هي هللا لوسر

 هنع ضرعأف تينز هللا لوسر اي :لاقف ههجو ءاقلت ىحنتف هنع ضرعأف

 ىتح هنع ضرعأف تينز ينإ هللا لوسر اي :لاقف ههجو ءاقلت یحنتف

 هاعد تاداهش عبرآ هسفن ىلع دهش املف تارم عبرآ هيلع كلذ ینث

 ؟تنصحآ لهف» :لاق .ال :لاق «؟نونج كبآ» :لاقف للك هللا لوسر

 .(هومجراف هب اوبهذا» :ِةلَك هللا لوسر لاقف معن : لاق

 ةّرحلاب هانكردأف بره ةراجحلا “هتقلذأ املف ىلصملاب همجر نميف

 .(۱۱۹۲) ملسم .هانمج رف

 الجر نإ :الاق امهنآ ينهجلا دلاخ نب دیزو ةريره يبأ نعو (4)

 يوونلا هلاق .اهدحب هتباصآ :يأ .فاقلابو ةمجعملا لاذلاب وه : ةراجحلا هتقلذآ (۱)

۷ 



 الا هللا كدشنأ هللا لوسر اي :لاقف للي هللا لوسر یتآ بارعألا نم

 ضقاف معن :هنم هقفآ وهو رخالا مصخلا لاقف ءهللا باتکب يل تیضق

 ينبا نإ :لاق .«لق» : لپ هللا لوسر لاقف .يل نذئاو هللا باتکب اننیب

 مجرلا ينبا ىلع نأ تربخآ يناو هتأرماب ینزف اذه ىلع ""اّمیسع ناك

 ىلع امن ينوربخأف ملعلا لهأ تلأسف ةديلوو ةاش ةئامب هنم تیدتفاف

 لاقف «مجرلا هذه ةأرما ىلع نأو ماع بیرغتو ةئام دلج ينبا

 ةديلولا هللا باتكب امكنيب نيضقأل هديب يسفن يذلاو» : ةئ هللا لوسر

 ةأرما ىلإ سین اي دغاو ماع بيرغتو ةئام دلج كنبا ىلعو در منغلاو
 اهب رمأف تفرتعاف اهيلع ادغف :لاق «اهمجراف تفرتعا نإف اذه

 )۱٦۹۸(. ملسم "”(ْثَمِحْرَف هك هللا لوسر

 ةيآب خوسنم هتباحصو ايب هللا لوسر مجر نأب يناثلا ءاعدالا امأ ۔

 يذلاو تماصلا نب ةدابع هاور يذلا 95 هللا لوسر ثيدح هبذكيف دلجلا

 دلج ركبلاب ركبلا الیبس نهل هللا لعج دق ...» :ء لوسرلا هيف لاق

 .ملسم هاور «مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو ةنس يفنو ةئام

 هللا لوق ىلإ ةراشإ «الیبس نهل هللا لعج دق» :ِلكك يبنلا لوقف

 سبا نم َةَمِحَمْلا کرتأی لاو :ءاسنلا ةروس يف هناحبس

 ٌیَع تويا نإ کين اوڈیک ناب منم را مک أثينا
 ۳469 دايس ره ہلآ لم ؤا ُتَوَمْلَأ ضس

 صبا هلع دنس »1 :ةبآلا هذه ریسفت يف يدعسلا لاق

 ءارجأو ريجأك ءافسع هعمجو اًريجأ :يأ «نيتلمهملا نيسلاو نيعلاب وه :اًفيسع )١(
 505/١١. ملسم حيحص حرش يف يوونلا هلاق .ءاهقفو هيقفو

 .انزلا دح باب اهدعب امو ۱۸/۱۱ يوونلا حرشب ملسم حيحص :عجار (۲)
 .۱۵ :ةيالا یاسنلا ةروس (۳)

SAA 



 ىف شين اوثهک نی :لودعلا نینمؤملا مکلاجر نم :يأ منم
 ناف اضیآو ةبيرلل بجوملا جورخلا نع نهوسبحا :يآ توی

 یهتنم اذه :يآ ہٌثوَملا َنَھّكَوَی ّيع» تابوقعلا ةلمج نم سبحلا

 تویبلا يف سبحلا ريغ اقیرط :يأ كيس وک هلآ لس را٢ سبحلا
 رمألا ناكف .تقولا كلذ ىلإ ةايغم يه امنإف ةخوسنم تسيل ةيآلا هذهف

 نصحملا مجر وهو اليبس نهل هللا لعج ىتح كلذك مالسإلا لوأ يف

 .[ةنصحملاو نصحملا ريغ دلجو ةنصحملاو

 درو دقو] : هلوقب بقعیو هسقفن يأرلا بطق كيس ذاتسألا ىريو

 ملسم حيحص يف درو امك ةيدماغلاو زعام ثداح يف ةيلمعلا ةَّنَسلا نع

 ةيدوهيلاو يدوهيلا ثداح ىف كلذكو «امهدلجي ملو امهمجر ىبنلا نأ

 ."'[ريخألا مكحلا وه اذه نأ ىلع ةيلمعلا

 ةباحص لعف] مجرلا ىلع نصحملا ينازلا مكح ءاهتنا دكؤي اممو

 بوجو - ةمادق نبا لوقي ةّئّسلاو نآرقلاب سانلا ملعأ مهف هدعب نم يبنلا

 لهأ ةماع لوق اذه :- ةأرما وأ ناك الجر نصحملا ينازلا ىلع مجرلا

 عيمج يف راصمألا ءاملع نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا

 ركبلل دلجلا :اولاق مهنإف جراوخلا الإ اًملاخم هيف ملعن الو راصعألا

 ۳4و كاي ابی و لک بک نزلو ی : ىلاعت هللا لوقل بيثلاو

 نانملا مالک ریسفت يف نمحرلا میرکلا ریسیت :يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع )١(

 ۰۱۳ص ۰م۱۹۹1/ه۱۶۱۷ ةنس ء٢ط ؛توریب «ةلاسرلا ةسسؤم

 ۰۱۰ یرهاقلا «توریب «قورشلا راد «نآرقلا لالظ ىف :بطق ديس ذاتسالا (۲)
 9۹۹/۱ ۸۱۹۸۲/۸۱۸۰۲ ةنس

 .۲ :ةیالا ءرونلا ةروس (۳)

۰۸۹ 



 نیقیلاو مطقلا قیرطب تباثلا هللا باتک كرت زوجي ال :اولاقو

 باتکلا خسن ىلإ يضفي اذه نالو اهیف بذکلا زوجي داحآ رابخال

 .زئاج ريغ وهو ةَنُسلاب

 رابخآ يف هلعفو هلوقب ةئ هللا لوسر نع مجرلا تبث دق هنأ انلو
 ام ىلع ةلادلا ةيلمعلاو ةيلوقلا راثالا ةمادق نبا قاس مث «رتاوتملا هبشت

 .هلاق

 وه امنإو حيحصب سيل خسن اذه نا :مهلوقو :لاف مث -

 ۔ 4ط رمع اهركذ يتلا ةيالاب اخسن ناكل اخسن ناك ول مث صيصخت

 نأ انیور دقو  «...اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا» :ةخوسنملا ةيآلا ينعي

 ام ةلمج نم ناكف هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع اوؤاج جراوخلا لسر
 :اولاقو ءدلجلا الإ هللا باتك يف سيل :اولاقو مجرلا هيلع هوباع

 مهل لاقف دكوأ ةالصلاو ةالصلا نود موصلا اهيلع متبجوأ ضئاحلا

 :لاق معن :اولاق ؟ىلاعت هللا باتك يف امب الإ نوذخأت ال متنأو :رمع

 نيأ اهتيقاومو اهتاعكر ددعو تاضورفملا تاولصلا ددع نع ينوربخأف

 اهريداقمو هيف ةاكزلا بجت امع ينوربخأو ؟ىلاعت هللا باتك يف هنودجت

 مهلأس امم اًئيش اودجي ملف كلذ مهموي اوعجرف انرظنأ :اولاقف اهبصنو

 هيلإ متبھذ فيكف :لاق نآرقلا يف هدجن مل :اولاقف نآرقلا يف هنع

 .هدعب نوملسملا هلعفو هلعف لو يبنلا نأل :اولاق

 مجرو مجر يبنلا ناف موصلا ءاضقو مجرلا كلذکف :مهل لاقف

 لعفو ةالصلا نود موصلا ءاضقب يبنلا رمأو نوملسملاو هدعب هژافلخ

 .[هباحصآ ءاسنو هؤاسن كلذ

 ؛رکفلا راد ةمرکملا ةكم «ةيراجتلا ةبتکملا «ریبکلا حرشلاو ينغملا : ةمادق نبا )١(

۰ 



 لوق يئاهن مکحک هئاقبو مجرلا مکح رارقتسا ىلع نهربي اممو
 ايك هللا لوسر نأ دوعسم نب هللادبع هاور يذلا ثیدحلا يف الگ يبنلا

 ہللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم ئرما مد لحي ال١ :لاق

 هنیدل كراتلاو .سفنلاب سفنلاو «ینازلا بيثلا : ثالث ىدحإب الإ

 ۱ .'«ةعامجلل قرافملا

 ىلع هل نافع نب نامثع هب لدتسا يذلا وه هسفن ثیدحلاو

 نب لهس ةمامآ وبآ یور دقف هلتق ىلع اومزعو هيلع اوراث نم أطخ

 للاب مکدشنآ» : لاقف رادلا موي فرشآ نافع نب نامثع نأ ف فینح

 ىدحإب الا ملسم ئرما مد لحي الا :لاق لو هللا لوسر نأ نوملعتآ

 ؛قح ریغب سفن لتق وأ «مالسإ دعب رفک وأ «ناصحإ دعب انز : ثالث
 ذنم تددترا الو ءمالسإ الو ةيلهاج يف تينز ام هللاوف «؟هب لتقيف

 ."”(يننولتقت مبف .هللا مرح يتلا سفنلا تلتق الو ةئ هللا لوسر تعياب

 ةعيرش نم اًذخأ مجرلاب ىضق هللا لوسر نأب ثلاثلا ءاعدالا امأ -

 اًعيرشت نكي مل مجرلا نأ نم هانررق نأ قبس ام همدهيف ا ىسيع
 .مكحلا يف ريخألا عيرشتلا وه امنإو ةينمزلا ةيحانلا نم اًيلوأ

 ليجنإلا ىلإ مجرلا بسن نيح ريبعتلا هناخ دق روتكدلا لعلو

 ىسيع ةعيرش ىلإ هتبسنو قصلأ ةاروتلا ةعيرشب وه ذإ ىسيع ةعيرشو

 نيََتلاَي َسْفَّنلا# :ىلاعت هللا لوق باب «تایدلا يف ۱۷۲/۱۲ يراخبلا هاور )١(

 مد هب حابي ام باب «ةماسقلا يف )۱٦٢١( مقر ملسمو نصاب کرم
 .دترا نميف مكحلا باب ءدودحلا يف (4۳۵۲) مقر دواد وبأو «ملسملا

 الإ ئرما مد لحي الا :ءاج ام باب «نتفلا يف (۲۱۵۹) مقر يذمرتلا هاور (۲)

 مد هب لحي ام ركذ باب «مدلا ميرحت يف ۹۲/۷ يئاسنلاو 2...ثالث ىدحإب

 .مدلا يف وفعلاب رمأي مامالا باب ءتايدلا يف (۵۰۲) مقر دواد وبأو ءملسملا

 ء۹۱



 نالو .. مالسلا امهیلع یسوم ةعيرش ةثيرو اهرابتعاب ةيزاجم ةبسن

 نع ليجنإلا هرکذ يذلا امنإو مجرلا قیبطت ىلع صني مل لیجنالا
 : حيسملا

 بعشلا عيمج هيلإ ءاجو حبصلا يف لكيهلا ىلإ اًضيأ رضح مئا
 املو .انز يف تكِسْمَأ ةأرما نويسيرفلاو ةبتكلا هيلإ مّدقو .مهملعي سلجف
 يف ينزت يهو تكسمأ ةأرملا هذه ملعم اي :هل اولاق طسولا يف اهوماقأ

 لوقت اذامف .مجرت هذه لثم نأ اناصوأ سومانلا يف ىسومو .لعفلا تاذ

 عوسي امأو «هيلع هب نوكتشي ام مهل نوكي يكل هوبّرجيل اذه اولاق .تنأ

 اورمتسا املو ضرألا ىلع هعبصأب بتكي ناكو لفسأ ىلإ ىنحناف

 ًالوأ اهمريلف ةيطخ الب مكنم ناك نم :مهل لاقو بصتنا هنولأسي
۱( 

 . ۰۰ .رجحب

 ينأ اونظت ال» :لاق يذلا وهف ىسوم ةعيرش ضقني مل ىسيعف

 مل انه هنكلو '''؟لمکأل لب ضقنأل تئج ام .سومانلا ضقنأل تثج

 ."”اهذفني

 ةنصحم نيب قرفت ملو مجرلا ةبوقع ىلع تصن دقف ةاروتلا امأ
 لبق :يأ - اهيبأ تيب يف ينزت يتلا ةاتفلا نأب تضق ذإ ةيركب الو

 : ةينثتلا رفس يف ءاج اهتيرذع مدع اهجوز فشتكا یتم مجرت - اهجاوز

 قدص :يأ - ةاتفلل ةرذع دجوت مل اًحيحص رمالا اذه ناك نإ نكلو»

 تيب ىلإ ةاتفلا نوجرخي - اهتراكب تلاز دقو اهجوزت هنأب اهجوز ءاعدا

 ۔۸/۱ نماثلا حاحصإلا انحوي ليجنإ )١(

 .۱۷ :سماخلا حاحصإلا :یتم (۲)

 - باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ۔ حیسملا ةايح :داقعلا دومحم سابع :عجار (۳)

 .۱۵۲ - ۱44ص ۰۲۰۰۲ ةنس ةءارقلا ناجرهم

۹۲ 



 ةحابق تلمع اهنآل «تومت ىتح ةراجحلاب اهتنيدم لاجر اهمجريو اهيبأ

 .*"«اهیبآ تيب يف اهانزب ليئارسإ يف

 ةعيرش نع ذوخأم مجرلا مكح نأ هعيمج ءاعدالا طقسي انه نمو

 ءاعدالا ىف هكراش امكو «روتکدلا ىعدا امك یسوم ةعيرش وأ ىسيع

 .ىتأيس امك 'ػ'تخاش یناملألا قرشتسملا

 يقبو اهظفل خسن مجرلل ةيآ كانه تناك نأ روتكدلا راكنإ امأ

 حيحص يف وهو سابع نبا ثيدح يف كلذب ةّئّسلا دورو هدريف اهمكح

 .هوذح اذح نمو روتكدلا هاري نظل ةتباثلا َةّنّسلا عدن الو ملسم

 يناملالا قرشتسملا هلاق ام عم قفاوتت ةعمتجم تاءاعدالا هذه نإ

 نم لاق ذإ ةيمالسإلا فراعملا ةرئادب انزلا ةدام ثحب بتك نيح تخاش

 ةيآ رمالا لوأ نآرقلا يف تناك هنإ :لاقيو ....) :لاق ام نمض

 ینز اذإ :«مجرلا ةيآ» :ىمستو باطخلا نب رمع اهب فرتعي يتلا ةیالاک

 نوكت نأ دعبتسملا نمو (هللا نم ًالاكن هتبلا امهومجراف ةخيشلاو خيشلا

 رمع مسا ركذو اهب ةقلعتملا ثيداحألا نأ نيبلا نمو ةحيحص ةيآلا هذه

 .ضرغ نم ولخي ال كلذ لك .اهددصب

 قبط يبنلا نإ :لوقت يتلا تاياورلا نإف ءيش نم نكي امهمو

 ده مجرلا ةبوقعو .ةقثلاب ةريدج ريغ تاياور اًضيأ يهل مجرلا مكح

 )١( :ةينثت ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲.

 والسرب ةعماج نم جرخت يناملآ قرشتسم ۱۹٦۹( ۔ ۱۹۰۲) فیزوج .تخاش (0)

 هلو (۱۹۳4) ةيرصملا ةعماجلا يفو (۱۹۲۷) جروبیارف ةعماج يف !داتسآ نيعو

 .اهدعب امو 1۹/۲ نوقرشتسملا .ةديدع راثآ

۳ 



 الب عجرت ؛رکبم تقو ذنم مالسالا يف تلخد دق نوکت نأ دب ال يهو

 .(ةیدوهیلا ةعيرشلا ىلإ كش

 يناعملا نکل روتکدلا ظافلآو قرشتسملا ظافلآ فالتخا ظحالملاف

 دقو «تخاش ىلع در وه روتکدلا ىلع دودر نم هانمدق امو «ةدحاو

 باقعآ يف اّیفاو اذر تخاش ةلاقم ىلع یسوم فسوی دمحم روتکدلا در

 .قرشتسملا اهبتک يتلا ةداملا

 ات ال ال ال ال اد

 )١( انز :ةدام «ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ۰4۱/۱۰

۹٤ 
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 دہھمن

 اًملعتمو اًملاع هب طبترا ؛اًقيثو اطابترا ميلعتلاب نيسح هط طبترا

 البقم هتاسسومو ملعلا رودل اًبحم هط ناك ىلوألا بلطلا لحارم يفف

 طابترا ةيميلعتلا تاسسؤملاب هطابترا ناكو ءاهيلإ اًقاوت ةفرعملا ىلع

 ىلإ اميرو ليلحتلاو دقنلا ىلإ هعفدي ناك امم اهرامثو اهراثآب فراعلا

 نيبو هنيب ثدحأ امم يأرلا ءادبإ يف ظفحتلا مدعو حيرجتلاو ةهجاوملا

 .هتايح ةياهن ىلإ اهراثا تماد تاوجف تاسسؤملا كلت ضعب

 لحارم نم ةلحرم لك نم رثألا ةفرعم ىلع اًصيرح هط ناك دقل
 بلغتي نأ عاطتساو هيلع اًصيرح زوربلا ىلإ اًعلطتم ناكو هبلطو هميلعت

 .دارأ امك هيلإ راظنألا تفلي نأو اهب يلتبا يتلا ةفآلا ىلع

 فلتخم يف يقيبطت طاشنك ميلعتلاو ةيبرتلا نيسح هط سرام دقو)

 بتكلل اًفلؤمو اًهجومو اشتفمو اًملعم «ةيميلعتلا ةيلمعلا بناوج
 .«اهل اًريزو مث فراعملا ةرازول اًراشتسمو ةيسردملا

 قفتي ميلعتلا ةريسم يف ةحضاو ةيؤر نيسح هط روتكدلل ناك دقلو

 ۰۱۲۵ ص . . .ةيركفلا هرداصم نيسح هط :ثیغم دماح لامك .د )۱(

۷ 



 .رخآلا اهضعب يف هعم فلتخیو اهضعب يف هعم فصنملا ثحابلا

 ىلع ةردقلا هنأ ىلع میلعتلل هتيؤر اهنمف قافتالا نطاوم امأف

 نأب هلوقو "۲هتمالو هسفنل عفانلا باشلا نیوکت هنم ةياغلا نأو ةايحلا

 ينطولا عافدلا رومآ تناك اذإف اهتاذل ةمالا ةيامحل ةرورض میلعتلا

 ال عافدلا رومآ يف ريصقت لكك ميلعتلا رومآ يف ریصقت لكف «هسفن نع

 ."”ناسنإ يأ نم لبقی نأ يغبني

 ةايح ةرورض وه امنإو ةاوه هسرامي افرت سيل هيأر يف ميلعتلاو
 . مدقتلاو يقرلا لبس نم مهم لیبس وهو «" اهتاجاح نم ةجاحو (4) ب 1 (۳)

 نيب كلذ يف قرفی الا بلاط لكل میلعتلا حاتي نأب بلاط اذلو

 .«ءارقفلاو ءاينغألا نيب هيف قرفي الو ىرقلا لهأو ندملا لهأ

 ملعملا ينعأ :ةيميلعتلا ةيلمعلا يقشب ةديدش ةيانع هط ىنتعا دقلو

 .ذيملتلاو

 نأ بجيو ةياعرلاو ةيانعلا طحم نوكي نأ بجي ًالوأ ملعملاف»

 ىتح ةميركلا ةايحلا هل رفاوتت نأو ةقثلا حنمي نأو اًميلس اًدادعإ دعي

 .''”(۷ةیماسلا هتمهم ءابعاب صضهنی نآ عيطتسي

 .۱۰۹ص ءةفاقثلا لبقتسم :نيسح هط )١(

 .۳۷۳ص .قباسلا عجرملا (۲)

 .۱۱۳ص .«قباسلا عجرملا (۳)
 )٤( مارهألاب لاقم «جمانرب» :نيسح هط ۱۹4۹/۱۱/۷

 ھ۸۶۷ مارهالا «جمانربا : نیسح هط (۵)

 نیلصفلا عجارو ۰۷ص «ةيتاذلا ةمجرتلاو ةريسلا نيب نیسح هط :نارهم ةديشر )٦(

Y0 ۵ةفاقثلا لبقتسم نم . 

۹۸ 



 هتاذ ءانب همیلعت نم فدهلا نأ ىلع روتکدلا زکرف ذیملتلا امآ

 نم فدهلا نوکی نأ رکنآو ءاهيف ریثأتلاو ةايحلا لابقتسا عیطتسیل هتفاقثو

 .""رصم اولتحا نيح زیلجنالا كلذ

 ددع ضيفخت اهنم ةيميلعتلا ةيلمعلا حالصال ةدع ءايشأب ىدانو

 ,"”تاناحتمالا رمأ ىف رظنلا ةداعإو ۳ةیساردلا لوصفلاب ذيمالتلا

 اهل امل ةيندبلا ةيبرتلاب مامتهالاو «'*”ةرحلا ةءارقلا ىلإ ذيمالتلا هيجوتو
(e). ۹۹ 

 . ةدیدع دئاوف نم

 نم هب یدان ام اهيف ةيوازلا رجحو اهساسأف فالخلا نطاوم امآ
 لك يف ةيبوروالا ةراضحلا بابسأب ذخألا يف ةءارجلاو ةحارصلا بوجو

 لقعلا نآ اهنم تامدقم یلع اهبتر يتلا ةجيتنلا هذه "ةايحلا يحاون

 وه يذلا ينانويلا لقعلاب رثأتم لقع وه امنإو اّیقرش ًالقع سيل يرصملا

 اورثأت امك مالسالاب اورثأتي مل نييرصملا نأو ةيبرغلا ةايحلا لصأ

 .۲ ةينانویلا ةفسلفلاو ةينانويلا ةيلقعلاب

 ىتلا ءاطخألا نم اهريغل اًساسأ ةئطاخلا ةجيتنلا هذه تناك دقل

 .۲۲۲ص «ةفاقثلا لبقتسم :نيسح هط (۱)
 .۱۵۸ص ۰۲۶ لصف قباسلا عجرملا (0)

 .اهدعب امو ۲۰۰ص ۰۲۷ لصف قباسلا عجرملا 0

 .اهدعب امو ۲۱۰ ص ۰۲۸ لصف قباسلا عجرملا (4)

1 

۱ 

۱ 

 .اهدعب امو ۳۲۳ص ۰:۰ لصف قباسلا عجرمل هر
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 .۵۳ - ۱۱ص ۰۸ - ۲ لوصفلا قباسلا عجرمل )۷(

۹ 



 ةينيتاللاو ةينانويلا نیتخللا میلعتل هتوعد لثم اهیلع تبترت يتلاو اهتلت

 اهمیلعتب نوهرم رصم يف يعماجلا میلعتلا يقر نأ روتکدلا مزجي ناتللا
 . تالطلل 0(

 ةعماجلا يف نيقرشتسملا نم هتذتاسآ ضعب روتکدلا براح دقلو

 هتنت مل ةليوط تاشاقن يف مهعم لخدو نیتغللا نيتاه رارقال ةيرصملا

 دیدش روتکدلا ناکو ,"7دنلبوكو يجيد عم ثدح امك ءيش ىلإ

 رت مل “راوجيرج قرشتسملا نع اهذخآ يتلا هتينمأ نأل .فسالا

 .قيقحتلا ىلإ اهقيرط

 ميلعتلا بيعي نأ ىلإ هتعفد يتلا يه اًضيأ ةجیتنلا هذه تناك دقلو

 ىلإ اعد اذلو ةثيدحلا ةايحلا ىلع برح هنأل ءرهزألا يف ينيدلا

 ." هيلع ةلودلا فارشإو رهزألا ثيدحت

 هل رخآ رمأ ىلإ اعدف هيجوتلا اذه نم سيأ روتكدلا نأكو

 بادآلا ةيلكب ةيمالسإلا تاساردلل ةبعش ءاشنإ ىلإ اعد دقل «هتروطخ

 وحن ىلع ةيبوروألا ةيملعلا ةايحلاب ةلصتم» بادالا ةيلك نأب كلذ رربو

 .اهدعب امو ۲۱۲ص ۰۳۶ لصف ةفاقثلا لبقتسم :نيسح هط )١(

 لمع «ودروب ةعماج يف قوقحلا ةيلكل اًديمع لمع «يسنرف قرشتسم :يجيد (۲)
 قفاقثلا لبقتسم :عجار .يضاملا نرقلا تايادب يف ةيرصملا ةعماجلاب اًسردم
 .۲ ۱4ص

 سرد «یطسولا نورقلا خيرات يف صصخت لوبرفیل ةذتاسآ نم ذاتسأ :دنلبوک (۳)
 ۲۷۳ ةفاقثلا لبقتسم «ةميدقلا ةيرصملا ةعماجلاب

 اذیمع مث .اهب اذاتسأ يمسو لسکورب ةعماج نم جرخت يكيجلب :راوجیرج )٤(
 .۲۳۱/۳ نوقرشتسملا .(۱۹۳۰ - )۱۹۲٦ ةيرصملا ةعماجلاب بادالا ةيلكل

 .اهدعب امو ۳1ص ۰۵۰ لصف ةفاقثلا لبقتسم :نیسح هط )٥(

8۵ + ۰ 



 .()«تیمالسالا

 داعبتسا یلإ) میلعتلا رمآ ىلع نیمئاقلا هجوب روتکدلاب ىنأكو

 نيسرادلل ققحت ال هجهانم نل « نیدلا میلعت ةفيظوب مايقلا نم رهزألا

 ."”(ركفلا ةيرحو ةفاقثلا قمع هيف

 يف باوصلا بناجو اهضعب يف باصأ يتلاو ميلعتلا ةيضق يف هءارأ

 ات ال ال ال ال ال

 ۰.1۳۰۲ ص «قباسلا عجرملا )1(

 «يمالسإلا بتكملا ءاهلخاد نم ةددهم اننوصح :نيسح دمحم دمحم ہد )۲,

 .۲ ۱۱ص ما « ٥ط ۰ توریب

 هدأ



ِ 

 7 مر

 يه ےس ا رح ٠

 یی یہا تصور جد ےک
CC 

 ل بت

 لوألا ثحبملا

 سيردتلاو نيسح هط

 ابوروآ نم هتدوع دعب م۱۹۱۹ ماع ةعماجلا يف نيسح هط لمع]

 ىقري لظو «اذاتسأ م۱۹۲۵ ةيموكح ةعماج تحبصأ امدنع اهعم لقتناو

 رخاوأ ديعأو م1977 اهنم جرخأ مث «بادآلا ةيلكل اذیمع حبصأ یتح

 ةرازول اًراشتسم بدتنا امدنع م۱۹۳۸ ىلإ اهب رمتساو ۶

 كلذ دعب لمع مث ةيردنكسإلا ةعماجل اًريدم دعب نم لمع مث فراعملا

 :يأ ۸۱۹6٩ شاعملا ىلإ ليحأ ىتح ةفاقثلل اًريدم فراعملا ةرازو يف

 هل تناك ةلصتم اًماع نيثالث نم رثكأ ميلعتلاو ةعماجلاب ًالصتم لظ

 اهتايقالخأو ةساردلا ماظنو جهانملا يف ةديعبلا هراثأ اهلالخ

 .'''[اھدیلاقتو

 ينانويلا خيراتلل اًداتسأ ةعماجلاب هلمع نيسح هط روتکدلا أدتبا

 ينامورلاو ينانويلا خیراتلا سیردت لوح عساو لدج راثو «ینامورلاو

 سیردتلاب يمالسالا خیراتلا صخي مل اذامل روتکدلا ىلإ دقنلا هجوو

 ؟هیجوتلاو

 .۵۷ ص «مالس الا ءوض يف هرکفو هتايح نيسح هلع : يدنجلا رونآ )۱(

0۰۲ 



 :لاق نأ هودقن نم ىلع روتکدلا ةباجإ تناکف

 فوقوم هماع ىمالسإلا خيراتلاو ةصاخ يرصملا خيراتلا مهف نإ!

 ةراضحلل ناك ام ىسني نأ دحأل يغبني امف «ينانويلا خيراتلا مهف ىلع

 دالبلا هنمو هلك ملاعلا ةراضح يف رهاظلا ريثأتلا نم ةينانويلا

 باجأف هل حنس اًضراع اًرطاخ روتكدلا نم مالكلا اذه نكي ملو

 انکتسم اًناميإو ةخسار ةديقع هيدل لثمي ناك امنإو هيدقانو هيضراعم هب

 ةفسلفلا ريثأت ةركف ددري] هتالاقمو هبتك نم ريثك يف هارن اذلو هردص يف

 :ةرات لوقي هدجنف ةيمالسإلا ةراضحلا يف ةينانويلا مظنلاو ةينانويلا

 ."«مهتراضحو سرفلاو نانويلا ةسايس تثرو ةيمالسإلا ةلودلا»

 اسآ '”سیلاطاطسرأ ةفسلف تناك دقل» :ىرخأ ةرات لوقيو

 .©9«ىلوألا ةيبرعلا ةضهنلا
 نيوكت يف ربکالا رثألا اهل ناك سيلاطاطسرأ ةفسلف» :لوقي ةثلاثو

 (*)«یمالسالا یبرعلا لقعلا

 ةيسرافلا ةراضحلا بابسأب اوذخآ نوملسملا» :ةعبارلا ىف لوقیو
 .؟"۳«ةینانویلاو

 (١) «نیسح هط عم : يلايكلا ياس ص٤٤.

 ٠٠/٦ ةلماكلا ةعومجملا ءناولأ :نيسح هط (۲)
 برغ ةینودقملا اریجاتس ةنیدم یف 3 دلو (م.ق ۳۲۲ ۰۳۸۶) : سيلاط وطسرأ )۳(

 ركفلا مالعأ .ردنکسالا دجو ةينودقم كلم ساتنیمآ طالب يف اًبيبط هوبأ ناك .انيثأ

 .۳۰/۱ ىبوروألا

 )٤( ةلماکلا ةعومجملا ء(۳) ءاعبرألا ثیدح : نیسح هط ۰1۳۷/۲

 )٥( ةلماکلا ةعومجملا ءركفلا ةداق : نیسح هط ۲۱۰/۸ ۲.

 )٦( ةلماکلا ةعومجملا «رصم يف ةفاقثلا لبقتسم :نیسح هط ۰1۵9/۹ ٦٦.

oe. 



 .۳«مهلامعآ ةبقارمو ةماعلا بيدأت رمأ نم اًقورعمو نانويلا دنع

 يناملألا قرشتسملا نأ ماقملا اذه يف هركذ ريدجلا نمو ...

 الاعف اًريثأت ترثأ ةينانويلا ةفسلفلا نأب لوقلا ىلإ بهذ رميارك جروب

 ةيعبت ىلع لدي امنإف ءىش ىلع اذه لد نإو «ةيمالسإلا ةراضحلا ىف

 ."”[نيقرشتسملا رئاودل هئارآو هریکفت يف نیسح هط

 خيرات ةعماجلا بالطل سردي نيسح هط روتكدلا ذخأ دقو

 هفلآ يذلا «نیینیئالا ماظن» هبالطل هسرد باتك لوآ ناكف ؛نانويلا

 ىلع روتکدلا فسآ يذلاو «ةيبرعلا ىلإ هلقن نأ دعب كلذو سیلاطاطسرآ

 مل بالطلا نآل «نانویلا ةغل» ةيلصألا هتغلب باتکلا اذهل هسیردت مدع

 ."*”اهب ملع ىلع اونوكي

 يف هتارضاحم بتكي نانويلا خيراتل هميلعت عم روتكدلا ناكو

 ۰۱۹۲ ءم۱۹۲۳) ماوعألا يف اهضعب رشن دقف «ةعماجلا ةفيحص

 بالطلا ناك رخالا ضعبلاو هسفنب اهضعب جبدي روتكدلا ناك )14۲0

 . شلل هنودعیو هنوخسني

 دعي يذلا ساسألا عجرملا ةباثمب نيقرشتسملا بتک تناك دقلو

 )١( ةلماكلا ةعومجملا شنلاو رعشلا ثیدح نم : نيسح هط 1۰۰/۵.

 نيجنبوت ةعماج يف ةيبرعلا ةفسلفلا ذاتسأ «يناملآ قرشتسم : جروب «ريميارك (۲)

 يف ةديدع راثآ هل م١٦۱۹ ماع رحتنا (م۱۹۵6 - ۵۳) ءاتش رصمب ماقآ ما

 7171/۲ نوقرشتسملا .اهمولعو ةغللا

 .فرصتب ۱۷۳ - ۱۷۱ص .اّرکفم نيسح هط :بستحملا دیمحلا دبع (۳)

 )٤( ةلماکلا ةعومجملا .«نیینیئالا ماظن» هباتک ةمدقم :مجار ۰۲۹۵/۸

 .اهدعب امو ۱۷۷ص «هراكفأو هراثآ نيسح هط :نیدلا يقت دیسلا )٥(

 هم



 يذلا» نیسح هط ریترکس نازرب ريبلأ فصی) .هلالخ نم هسورد روتکدلا

 (اًبیرقت تاونس ةرشع ةرتف هعم لمعو م۱۹۲۱ ماع رخاوآ يف هب یقتلا

 خيرات باتک ةءارف ىلع ارصتقم يلمع ناك :لوقیف ةعماجلا يف هلمع

 ةءارق تناكو ءناطلا ةديرجو ةيسنرفلا ةغللاب هريغو “اينابسإ ىف برعلا

 ةعماجلاب هتارضاحم ريضحت ىف ىساسألا لمعلا ىه روكذملا باتکلا

 ةيبرعلا ةغللاب هتارضاحم يقليف ةعماجلا ىلإ هجوتی ءاسملا یفو «ةیرصملا

 قدآ درس يف ةرکاذلا هنوخت ال حابصلا يف عمس ام ارقي ناكو ةيقنلا

 تقو هعمس ىلع ترم يتلا ءامسألا يف الو خيراتلا عئاقو نم نايب

 ."7(ةءارقلا

 ركفلاب ةرثأتملا راكفألا سيردتب نيسح هط روتكدلا فتكي ملو

 - ةعماجلاب سيردتلل نيقرشتسملا مادقتسا ىلإ دمع ىتح يقارشتسالا

 افونازاك هذاتسأ سيردتلل مهاعد نمم ناكو اهب هل نكم نيح كلذو

 ىلع در اذه يف ضروع املو سنارف يد جيلوكلاب هل سرد يذلا

 : هلوقب هيضراعم

 وعدت نيح ةيرصملا ةعماجلا نأ اًعيمج سانلا ملعي نأ ديرأ]

 عبتت امنإو رمألا نم اعدب يتأت ال اهيف سوردلا ءاقلإل ابوروأ نم ةذتاسأ

 هتعد يذلا لجرلا اذهو «ةیکیرمالاو ةيبوروألا تاعماجلا جهن كلذ يف

 .ملعي نأ ديرأ دقلو ا اَّقح ذاتسأ وه امنإو ايداع الجر سيل ةعماجلا

 نوقرشتسملا هدعي يذلا (۱۸۸۳ - ۱۸۲۰) يزود يدنالوهلا قرشتسملل وهو )١(

 ۰۳۱۰ - ۳۰۸/۲ نوقرشتسملا :عجار .ةيسلدنألا تاساردلا حتاف

 .04 ۵۸ص ءمالسإلا ءوض يف هركفو هتايح نيسح هط :يدنجلا رونأ (۲)

 نأ دكؤأ ین :نآرقلا نع لاق يذلا وه روتكدلا يأر ىف قحلا ذاتسألا اذه (۳)

 تايانعلا رثكأب رتس لقألا ىلع وهف فيز دق نكي مل نإ يقيقحلا دمحم بهذم
 >مث الوآ ركب ابأ تلمح يتلا يه دعب اميف اهحرشأس يتلا ةطيسبلا بيلاسألا نأو

۵ ۰ ۵ 



 تینمتف اًصلاخ اًيوغل اًريسفت نآرقلا رسفي ذاتسألا اذه تعمس ینآ سانلا

 عيطتسيل ةسلخ ولو يسابعلا قاورلا باب زواجتت نأ هجهانمل حيتأ ول

 نآرقلا صوصن ةديدج ةقيرط ىلع اوسردي نأ فيرشلا رهزألا ءاملع

 اح دیم وحل ىلع ةصلاخلا ةهجولا نم میرکلا

 اب 0 ال ال ان ان

 رییغتلا اذهو یییفتلاب سدقملا صنلا ىلإ امهیدیآ ادمی نأ ىلع هدعپ نم نامثع =
 نوکی نأ هبشي یلصالا نآرقلا ىلع لوصحلا لعج ادح تغلب ةرابعب ثدح دق

 .٦٦ص «مالسالا ءوض يف هرکفو هتايح نیسح هط نع القت .االیحتسم

 ۰۱ص «مالسإلا ءوض ىف هركفو هتايح نیسح هط : يدنجلا رونأ )۱(

 ترا



 تر
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 يناثلا تحبملا

 يرهزألا ميلعتلاو نيسح هط

 اًرارم هيلع رهزألا لضفب فرتعا نيسح هط روتكدلا ناك نعل

 مهف يف قمعتلا ىلع ديدشلا صرحلا» رهزألا نم دافأ دق هنأو اًراركتو

 .۱)(ةیحطسلا بنجتو صوصتلا

 هباحر ىف تناك ىلوألا هتأشنف ةيلقعلا هتایحب رهزألل نيدم هنأو

 ."”ىلوألا هتفاقث هلالخ نم تنوكتو ةفرعملا لوصأ ذخأ هلهأ نعو

 نم تأدب ةديدع كراعم نييرهزألاو رهزألا عم روتكدلا ضاخ دقف

 كلت .اهلك روتكدلا ةايح عم تدتماو ابصلا ةلحرم يف سردلا مايأ

 اهضوخ ىلع هثعاب نأ حضوي نأ ىلع اًصيرح روتكدلا ناك يتلا كراعملا

 هجو نسحأ ىلع هبجاو رهزألا يدؤي نأ ىلع هصرحو رهزألل هبح»
 ."”7(نكمم

 ١. ١7ص «ت نودب ٢ط ءركفلا راد .نوئدحتی ءابدأ ةرشع :هراود داؤف (۱)

 ةلسلس ؛فراعملا راد «نيسح هط روتكدلل ةلوهجم قاروأ :زيزعلا دبع ميهاربإ (۲)

 .۱۰۸ص ء٦٦١٦ ددع أرقإ

 .هسفن قباسلا مجرملا (۳)



 رهزألل قداصلا حصنلا ىلع صرحلاو بحلا اذه مغرو

 ذإ ؛كراعملا كلت نم ریثکلا يف اقفوم روتکدلا نكي ملف نييرهزألاو

 ءارا نع عفاد وأ يلهاجلا رعشلا ةكرعم يف امك ةلطاب ءارآ اهلالخ یّبت

 ةكرعم يف قزارلا دبع يلع خيشلا هقيدصو هليمزل هترزاؤمك ةلطاب
 مل فقاوم رهزألا ءاملع نم فقو نيح وأ .مکحلا لوصأو مالسالا

 ءاملع نم رخسف دیدحلا هعبطل اهیف قاسناو حصنلا بدأ اهیف عاري

 :اهنم ةریثک هجوتلا اذه ىلع ةلثمألاو قيلت ال ظافلأب هخویشو رهزألا

 لاح ناسل ةسايسلا ةديرجب هل لاقم يف "۳" يرهاوظلا خیشلا هب تعن ام

 يأر تلعج دق دوسلا مايألا هذه تماد ام» :لوقي نييروتسدلا رارحألا

 نوناقلاو روتسدلاو ةيرحلا قوفو ملعلاو نيدلا قوف يرهاوظلا خیشلا

 شوقارق مكح نيسئابلا هاياعر مكحي ال نآ (ابابلا) اذه ىلع قحلا نمف

 خيشلا ةمامع نأ ملعأ انأو ءرصبتيو مهفي یتح رمآ يف يضقي ال نأو

 ةعامج رصم يف اهعبطي يتلا ةصلاخلا ةيملعلا بتكلا هذه مهفب قيضت

 .'''!نییبرغلاو نییقرشلا بناجألاو نييرصملا نم

 نييرهزألاب اذح امم نييرهزألاو رهزألل هداشرإو هحصنل اًيولسأ عذاللا

 يأر لك وأ هب ثدحتي لاقم لك یف روتكدلاب نظلا ءوس اومدقي نأ

 رفك ةيرقب دلو يرهاوظلا ميهاربإ يدمحألا دمحم وه :يرهاوظلا خيشلا )١(

 رهزألا ءاملع ةريخ نم هوبأ ناك «م1841/ ةنس ةيقرشلا ةظفاحمب يرهاوظلا

 اًرثأتم ناكو ۰۱۹۲۹ ةنس رهزألا ةخيشم ىلوت «هدبع دمحم خيشلل الیمزو

 لوألا ددعلا قورشلا ةديرج «ينيدلا حالص الا يف هدبع دمحم خیشلا ةقسلفب

 به ۱۲۰ ةنس ىلوألا ىدامج

 و ۸ ةسايسلا (۲)



 میلعتلا حالصال داشراو حصن اهیف تالاقم روتکدلا بتک دقل

 هلاجرو رهزألا ىلع اّموجه رهزالا ءاملع نم ریثک اهنظ يرهزالا
 .مهرادقمو مهتناکمل اًضقنتو

 هجو» :ناونع تحت ةسايسلا اهترشن یتلا هتلاقم تالاقملا كلت نم

 :اهیف ءاج يتلاو «رهزالا حالصإ يف باوصلا

 رهزالا دوجول وأ رهزالا ءاشنال يساسالا ضرغلا نأ يلإ لیخی]
 امك مالسالا نومهفی ءاملعلا نم ةفئاط داجیا وه امنإ یايالا هذه يف

 نیب هعفانم نوعیذپ ءرشني نأ يفبني امك هنورشنیو مهفی نأ يغبني

 نیعانلاو هيف نینعاطلا هموصخ هنع نودوذیو نیملسملا ریغو نیملسملا

 ال رهزألا نأ اننيقيو هلجآ نم رهزألا دجوی يذلا ضرغلا وه اذه .هیلع

 نيبو مهنیب لوحتو ءاملعلا صقنت ةريثك ءایشآ نآو ضرغلا اذه ققحي

 .ضرغلا اذه قیقحت

 مهنأل «يغبني امك مالسالا اورشني نأ ىلع نیرداق ريغ مه

 مهو اذیدش افعض ةيبرعلا ةغللا يف فاعض مه مالسالا تاغل نولهجي

 مه .نيملسملا تاغل نم اهريغو ةيدنهلاو ةيكرتلاو ةيسرافلا نولهجي

 ةیبرعلا دالبلا يف داشرالاو ظعولا نع نوزجاع مهف ةيبرعلا يف فاعض

 ظعولا نع نوزجاع مهف ةيمالسإلا ىرخألا تاغللا نولهجي مهو

 نع نوزجاع مه مث ىرخألا ةيمالسإلا دالبلا يف نيدلا رشنو داشرإلاو
 ىرخألا تانايدلا لهأ نم هموصخ ديك هنع اودريو نيدلا نع اودوذي نأ

 .اعیمج تانايدلا نودحجي نيذلا نمو

 نولهجيو ىرخألا تانايدلا نولهجي مهنأل كلذ نع نوزجاع مه

 نولهجيو ةوقلا عضاومو فعضلا عضاوم اهيف نولهجيو اهلهأ ججح
 مالسإلاو ةماع نيدلا نيبو اهنيب نوكي نأ ىسع امو ةثيدحلا ةفسلفلا

۹ 



 نیذلا ةغل نولهجیو هلك اذه نولهجی .مالس وأ برح نم ةصاخ

 مهداشراو نیملسملا ظعو نع نیزجاع اوناک اذإو بلک اذه نولحتنی

 نوزجاع مهف ؛مالسالاب مهریشبتو نیفلاخملا در نع نیزجاع اوناک اذإو

 ام اوققحی نأ نع نوزجاع مهو «قح نم مهیلع مالسالل ام اودؤي نأ

 .[ةعفنم نم مهيلإ اولکو امو لمآ نم مهب نوملسملا دقع

 نم ءيشب ةيضرملا ةلاحلا فصی قباسلا هلاقم يف روتکدلا

 ءانثتسالا مدعو میمعتلاو قارغالا فصولا اذه ىلع ظحاليو تاهسالا

 اًعيمج مهنال ؛مهنم یجری لمآ الو مهیف ريخ ال هبالطو رهزالاب ينأكو

 ناك امل ینثتساو روتکدلا صخ ولو دحآ لك هرکنی نّیب ملظ اذمو

 شاع نم لک اهفرعی اهيلإ راشآ يتلا فعضلا نطاومو «راكنإ نم هيلع
 ۱ .اهنع أرق وأ ةلحرملا كلت

 :لاقف هتلاقم ةياهن يف ةلاحلا هذه جالع نع روتكدلا ثدحت مث

 نأ بجي حالصإلا اذه نأ اًدج حضاوف ينيدلا ميلعتلا حالصإ ديرأ اذإف]

 يف مه امب نيدلا ةامح حلسيو «هيلإ انرشآ يذلا صقنلا اذه ليزي

 ."”[نيدلا نع دوذلل حالسلا نم هيلإ ةجاح

 ةيملاعلا ةداهش دعب ءاملعلا هل غرفي يذلا صيصختلا مسقل حرتقاو

 .تايوغللا مسقو «تاينيدلا مسق نيمسق ىلإ مسقي نأ كاذنآ

 الصفم اًيلاع اًسرد مالسالا هيف سردي نأ يغبني ناكف لوألا امأف)

 سردی نأو هعورف نم عرف يف اًمح صصختي نأ ملاعلا عيطتسي ثيحب

 اهنم ءاوس اهفالتخا ىلع ىرخألا تانايدلا خيرات مالسإلا بناج ىلإ هيف

 .م۱۹۳۲/۸/۳۱ ةسايسلا (۲) (۱)
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 ناك ام امیس الو ةثيدحلا ةفسلفلا هيف سردت نآو تیعضولا وأ ةيوامسلا

 .نیدلاب ًالصتم اهنم

 اهباداو ةيبرعلا ةغللا هيف سردت نأ يغبني ناکف يناثلا مسقلا امآو

 اهعورف نم عرف يف اّمح صصختي نأ بلاطلل حيبي ًالصفمو اًيلاع اًسرد

 ةيمالسالا تاغللا نم اهریغ ةيبرعلا ةغللا عم سردی نأ يغبني ناکو

 ةءارق اهیف بتک ام أرقيو اهمهفیو اهملکتی نأ نم بلاطلا نکمی اًسرد
 .(ةجتنم

 اوناکل وحنلا اذه رهزألا ءاملع احن ول) : هلوقب روتکدلا بقعي مث

 يدؤي نأ رهزألل نمضي اًرمأ .اّقح ادیدج ءاّقح اغفان اًرمأ اوتآ دق

 ظفتحت نأ اًيناث رصمل نمضيو «ههجو ىلع ينيدلاو يملعلا هبجاو
 .(. . .ةيمالسإلا دالبلل اهتماعزو اهقوفتب

 ريخلاو ضحملا قحلا نم روتكدلا اهيلإ اعد يتلا رومألا هذهو
 جهانم يف ةعقاو ةقيقح - هتمحرو هللا لضفب - نالا تحبصأو رهاظلا

 ةيادب يف روتكدلا اهانمت تاينمأو ًالامآ تناك نأ دعب هتاهجوتو رهزألا

 حصنلا ىلع رهزألا نم روتكدلا فقوم رصتقي ملو يضاملا نرقلا
 بناوجل ريدقتلاو ةداشإلا ىلإ كلذ دتما لب موجهلاو دقنلاب بوشملا

 نم .اهثراوتو اهمدق مغر ريثكلا ريخلا رهزالاب اهدوجو يف روتكدلا ىأر

 :هلوقب تقولا كلذ يف رهزألاب ةساردلا ماظنب هتداشإ كلذ

 اًدادعتسا اهنسحأو ةيرصملا تائيبلا بصخأ رهزآلا ناك دقو)

 سردلا نال ؛قمعلاو ةعسلاب زاتمت يتلا ةحيحصلا ةثيدحلا ةفاقثلا لوبقل

 .م١/1977/8 ةسايسلا (۱)

 ھ۱ يف ةرداصلا ةسايسلا ةديرج )۲(

 “ھ۱



 ردصت يتلا جهانملاو قرولا ىلع بتکت يتلا جماربلاب ادیقم نكي مل هيف

 ةذتاسألا ىلع دعت يتلا فحصلاو لقعلا ديقت يتلا مظنلاو نيناوقلا اهب

 ال يذلا ملعلا هنأل ملعلا هيف سردي اًدهعم رهزألا ناك .اًدع بالطلاو

 .(يلعتملا بلاطلاو ملعملا ذاتسألا ةقاطب الإ هيف سردلا دحي

 لخدأ يذلا هدبع دمحم مامإلا هب ىدان يذلا حالصإلاب داشأ امك

 جردتلا بولسأ دمتعا يذلاو ةساردلا جهانم نمض ةثيدحلا مولعلا ضعب

 ول) نأ نيسح هط روتكدلا ىنمتو مولعلا اذه ميمعتل الیبس ةيلحرملاو

 ةمواقم نم قلي ملو ههجو ىلع رهزألا يف مامإلا ذاتسألا حالصإ ىضم
 يف ثيدحلا ملاعلا ةكراشم نم نآلا رهزألا ظح ناكل يقل ام ةسايسلا

 ."0(اًينغم اًميظع ةصاخلا هتعيبطب ظافتحالا نمو هتفاقثو هملع

 نم ناكو بناوجلا نم ريثكلا يف برغلاب روتكدلا رهبنا دقل
 نابهرلاو ةسواسقلا نم نيدلا لاجر ىأر نأ هبلب تذخأ يتلا ءايشألا

 ءاملع نم ناك ول نأ ىنمتف ايندلا مولعو نيدلا مولع نيب نوعمجي
 نيب اوعمجي نأ يمالسإلا نيدلا لاجر ىلع ناك دقل) كلذك مالسإلا

 هقفلا نيب وأ ةضايرلاو ديحوتلا نيب وأ ةغللاو هقفلا نيب وأ ةفسلفلاو هقفلا

 ةفينح ابأ نإ :تلق نإ ئطخأ ال يلعلو «ةيلمعلا ةايحلا نم تئش امو

 ةراجتلاب كلذ عم لغتشي ناكو مالكلاو هقفلا ةمئأ نم ناك هللا همحر

 مولعلا ةعيبطل ةنيابم تسيل ةيمالسإلا ةينيدلا مولعلا ةعيبطف «شيعيل

 نيب لوحي نأ نم حمسأو قرأو رهطآ مالسالاو ءاهل ةداضم الو ةثيدحلا

 نوكي نلو ملعلا عورف نم عرف يأ يف قحلا نع ثحبلا نيبو هلاجر
 نمو يمالسإلا توهاللا نم حمسأ يليئارسإلا وأ يحيسملا توهاللا

 ۔ ۹ ۰ ۱۰۸ص « نیسح هط نم ةلوهجم قاروآ : زیزعلا دبع ميهاربإ (۲) (۱)
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 .''”(اًتخس معز دقف اذهك اًئيش معز

 نوكي نل) :هلوقك ةفلتخم ٍناعمب مالكلا اذه روتكدلا ددر املاطلو

 ةدعاقلا هذه ىلع حالصإلا ماق اذإ الإ ةرمثم ةعقاو ةقيقح رهزألا حالصإ

 نيب لوحي نأ يغبني ال نيدلا نأ يهو ءاهنودب حالصإلل ماوق ال يتلا

 نل لب مسجلاو روعشلاو لقعلل ةفلتخملا طاشنلا بورض نيبو هلهأ

 نم مهظوظحب اوذخأي نأ هلهأل حابأ اذإ الإ انمآ ايحي نأ نيدلا عيطتسي

 ."0(هعونتو هفالتخا ىلع طاشنلا اذه

 رهزألا ثيدحت سيل دارملا نأب رعشي روتكدلل ريخألا مالكلا اذهو

 نم رثكأ حرص امك ايندلا مولعو نيدلا مولع نيب هلاجر عمجي نأ ىنعمب
 نوكيف «هتعيبطو نيدلا مهف يف ثيدحتلا نوكي نأ هدارم امنإو فرم

 دقلو «ةايحلا يف هتكرحو نيدلل نييبوروألا مهفل اًقفاوم نييرهزألا مهف

 ءارقلا كرتو ةددعتم يناعم لمتحت ةضافضف تاملك روتكدلا مدختسا

 هيدهتو هتاردق هل هلهؤت ام مهنم لك مهفيو همالك يف مهلوقع نولمعي
 هلهأ نيب لوحي نأ يغبني ال نيدلا» :ةقباسلا هتملك يفو «هتفاقث هيلإ

 نم ريثك «. . .مسجلاو روعشلاو لقعلل ةفلتخملا طاشنلا بورض نيبو

 .دحاو تقو يف رشلاو ریخلا لمحت يتلا تاملکلا نم يهف ماهبإلا

 :رهزألا ریوطتل نیقرشتسملا مهف
 يه مالسالا ىلإ نییبوروالا ةرظن عم قفاوتیل مالسالا ثیدحت

 اذإ) :۳للعه) زرلوف لوقی نیقرشتسملا رظن يف رهزآلا ریوطت لیبس

 ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ص «نیسح هط نم ةلوهجم قاروآ :زیزعلا دبع ميهاربإ (۱)

 .ةيمالسالا فراعملا ةرثاد باتک نم (۳)
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 نمف رهزآلا حالصا هباشي امع يبوروألا خیراتلا يف ثحبن نأ انتش

 - هيلإ ةديدجلا راکفالا لاخدإ :يأ - رهزالا حالصا نأ كردن نأ لهسلا

 عم الإ ققحتی نأ نکمی ال لقالا ىلع وهف تالیحتسملا نم نكي مل اذإ

 . (نمزلا 60

 راکفألا لاخدإ» يف رصحني امنإ رهزألا روطت ىري يقرشتسملاف

 تدیدجلا راكفألاب دارملا حضوي نأ نود ةلمجملا ةملكلا هذه !ةدیدجلا

 سانلا ةايح نم يداملا بناجلاب ىنعت يتلا ةيلمعلا داوملا اهب دارملا له

 ةديدجلا راكفألا اهب داري مأ اهريغو ءايميكلاو ةعيبطلاو تايضايرلا لثم

 .ةايحلا ىلإ رظنلاو نيدلا روصت يف

 :يمدخلا يعوسوملا يرهزألا ملاعلا

 رهزألا ءاملع ةدشانم نم نيسح هط روتكدلا رثكأف ءايندلا مولعو نيدلا

 عمتجملا عقاوب ملعو ةفرعم مهل نوكي نأو مهكرادم عيسوت ىلع لمعلاب
 لغلغتلا ىلع مهدعاسي ام ةثيدحلا لئاسولا نم اودجوي نأو ءمهلوح نم

 رصاقلا مهمهفب مهيمريو مهتمهمل ءاملعلا روصت بيعي ناك دقل

 اذج اًقيض اًروصت ينيدلا مهبجاو ءاملعلا روصتی» :لوقيف ةمهملا هذهل

 نوفلكم مه «تاولصلا ةماقإو سوردلا ءاقلإ ريغ رخآ اًئيش نوفلكم مهف

 نإ : دحآ لقي ملو رکنملا نع اوهنیو فورعملاب اورمأي نأ

 .57/7؟ رهزألا :ةدام ءةیمالسڑلا فراعملا ةرئاد )١(

۱ 



 نع يهنلاو فورعملاب رمالا لك يه ةالصلا ةماقاو سوردلا ءاقلإ

 نوفلکم مه «ريخلا لامعآ عیمج يف اوکرتشی نأ نوفلکم مه ءركنملا

 الآ نوفلکم مه ؛نیسئابلا نع رضلا فشک يف ءانعلا ناولآ اولمتحی نأ

 نم رصم يف ةلحم ولخت الأ نوفلکم مه «ةيريخ ةعامج مهنم ولخت

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا اوروصتی نأ نوفلکم مه .ةيريخلا مهراثآ
 .(ةعامجلا يف اًعفان اوضع مهلعجي اًعساو اخیحص اًروصت ركنملا

 نابهرلاو ةسواسقلا دوهج نيب تانراقملا دقعب روتکدلا متهیو

 مهبجاو نع ءاملعلا لوهذ دک وی یکل كلذو «نیملسملا ءاملعلا دوهجو

 : لیبسلا اذه ىف هلاوقآ نمو «مهرود ءادآ نع مهفعض د وأ

 لمع نيبتو ءابوروأ ىرق نم اهرقحأو ةيرق رغصأ ىلإ بهذا)
 لك لبق يدؤي وهف بعشتلا ديدش امیظع هدجت ةيرقلا هذه يف سيسقلا
 ةريثكلا تاولصلا هذه ميقي «ةسينكلا يف دقعملا ينيدلا هبجاو ءيش

 ةسينكلا لامعأ نم كلذ ريغ ىلإ نينمؤملا تافارتعا لبقتيو «ةعونتملا

 ةنسح ةفيظن نوكت نأ ىلع ال فرشيف «ةيدام ةیانع هتسينكب ينعي وهو

 وه مث «نفلا راثآ نم هب اهنيزي نأ عاطتسا امہ نادزت نأ ىلع لب ماظنلا

 موي لك يف هيلإ نوفلتخي اًعيمج ةيرقلا لافطال ينيد ذاتسأ كلذ دعب

 ينيدلا هلمع مكحب يقيسوم وه مث «هلوصأو نيدلا ئدابم هنع نوذخأي

 تلفی ال ةيرقلا ةايح يف لغلغتم وه مث «هتيرق يف ىقيسوملل ذاتسأ وهو
 يلصيل رضتحملا روزيو هدمعيل دولوملا ىقلتي تیم الو دولوم هدي نم

 دعب مث «هربق ىلإ هعدويو هسفنب دوجي وهو نيدلا ةملك همهليو هيلع
 ةجاحلا يوذو ءافعضلا نع ثحبي نأ نيدلا مکحب فلكم هلك اذه

۱۵ 



 تاقدصلا ىلع سانلا لمح يف ءانعلا ناولآ یقلیو «مهيزعيو مهیساویف

 لجر كاذو اذه دعب وه مث «مهئارقف ىلع هدري ام مهناينغآ نم ذخأي

 نول وأ ملعلا عاونآ نم عون سردب صتخی وهف «ملعتی نأ ديري ةعّلط
 ءاهندمو ابوروأ ىرق يف يسيسقلا ةايح ةصالخ هذه .نفلا ناولأ نم

 .(يمالسإلا قرشلا يف نيدلا لاجر ةايح اهنم نيأف

 :ةيناثلا ةوطخلا

 ةنس ةيروهمجلا ةديرج يف ًالاقم روتكدلا بتك ناونعلا اذه تحت

 ىلوألا اهتوطخ دعب ةيناث ةوطخ ذختت نال ةموكحلا هيف وعدي م0

 غدنلف) :هلوقب اهحرش روتكدلا اهدصقي يتلا ةيناثلا ةوطخلا

 نأ ىسعو اًرطخ اهنم لقأ تسيل ةيناث ةوطخ وطخت نأ ىلإ ةموكحلا

 یعستو هيف ركفت نأ ةديشرلا تاموكحلل يغبني اميف اًرثأ اهنم دعبآ نوكت
 يف لوقأ ال دامالا نم اهئانبأ نيب ام بيرقتو ةمألا ديحوت وهو هيلإ

 هذه نال «ةيلقعلا مهتايح يف لب ؛اهدحو ةيسايسلاو ةيعامتجالا مهتايح

 بعشلل حيتت يتلا يهو «لمعلا ماوق يهو «ریکفتلا ساسأ يه ةايحلا

 ءاًضعب هضعب رفانی ال اًدرطم المع لمعي نأو ءاسناجتم اًريكفت ركفي نأ

 روط يف ميلعتلا ديحوت يه ةيناثلا ةوطخلا هذهو ءاضعب هضعب يغلي الو

 .(بابشلاو ابصلا

 مهترثاث تراث رهزألا ءاملع هأرقو يأرلا اذه روتكدلا رشن امل

 )١( ةلماكلا ةعومجملا « دیعب نم : نيسح هط ۲ .

 ) )۲«توریب  اديص «ةيرصعلا ةبتكملا نيسح هط اياضق قئاثو :قازرلا دبع ركب وبأ

 ط١ء 1١م 07ص ۳.

 ھ۹۲



 لاقم ترشن يتلا ةيروهمجلا يف روتکدلا ىلع درلل مهضعب هو

 يف روتکدلا ىلع درلل هتلجم نم '''اًضصاخ اذدع رهزألا جرخأو روتکدلا

 ةوعدلا هذه نم اومهف ذإ ؛یلوالا هلحارم يف میلعتلا دیحوت ىلإ هاوعد

 ىلع ميلعتلا دیحوت ىلإ اعد هنأل «يرهزألا میلعتلا ءاغلال ةوعد اهنآ

 .یندملا ساسالا

 : ناونع تحت رخآ ًالاقم '''ةیروھمجلا ةديرج ىف روتکدلا بتکف

 هدض ءاملعلا ةروث نم هيف بجعت «ةيناثلا ةوطخلا دض ةتبعت اهنا)

 : لاقف میلعتلا دیح وت ىلإ هتوعد نم ہدصقی ام حرشو

 نع ضرعأ ملو ةلودلا يف ماعلا ميلعتلا ديحوتب تبلاط دقل . . .)

 يف الو ةيلاعلا هتایلک يف ال رهزألا يف نیدلا میلعتل دعب وأ برق

 قالغإ ىلإ تدرآ دق نوكأ نأ نع الضف ةيوناثلاو ةيئادتبالا هدهاعم

 تبلاط امنإو ...نآرقلا ظفح لامهإو نيدلا ميلعت ءاغلإ وأ رهزألا

 : ةليلق روطس يف اهزاجيإ نكمي اًدج ةريسي يدنع ديحوتلا

 .وه امك رهزألا نم اًءزج يوناثلاو يئادتبالا ميلعتلا لظي :ًالوأ

 ةيبرتلا ةرازو يف ماعلا ميلعتلا جهنمل قباطم جهنم عضوی : اینا

 .ةيرهزالا ةيوناثلاو ةيئادتبالا دهاعملا ىلع ضرفیو ميلعتلاو

 میلعتلاو ةيبرتلا ةرازوو رهزألا نم ةكرتشم ةئيه فلوت : الا

 میلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ذختتو جهنملا اذه ذیفنت ىلع برف نم فارشإلل

 .ناحتمالا ىف ةكراشملاو شیتفتلاب هذيفنت نم تبثتلل اهلئاسو

 .۸۱۹۵۵ ةنس ربمفون رهش يف ردص (۱)

 .۱۹۵۵ ربمسيد ۲ تبسلا موي (۲)

 ھ۷



 مولع نم رهزألا يف سردی ام نيبو جهنملا اذه نيب قفوي :اعبار

 جهانملا حالصإب كلذ نوكيو .نيدلا مولع يف صصختلل ةيساسأ

 .(.۰.رارکتلاو ديزتلا نم اهيف ام ءاغلإو ةيرهزألا

 نلعي نأ هتاباتكو هتارضاحم فلتخم ىف نيسح هط صرح دقو)

 يف ملعلا رون اهنم ثعبني يتلا ةديحولا ةهجلا يه ةيرصملا ةعماجلا نأ

 بلطي نأ حصي الف رهزألا امأ .هتاذل ملعلا بلط اهيف نوكي يتلاو رصم

 يف نيدهزتم اونوكي نأ بجي مهنأل «لاملا نم اًئيش هيف نوسردملا

 ."يندلا ةايحلا

 حالصإ» :ناونع تحت ةيقرشلا ةطبارلا ةلجم يف هل لاقم يفو)

 نوكي الأو داشرإو ظعو ةسردم رهزألا رابتعا ىلإ اعد «رهزآلا

 ايندلا اوعديو نابهرلا ةشيع اوشيعي نأو فئاظولا قح هيف نيجرختملل

 رهزألاب هنظ ءوسل روتكدلا نم تردص ءارآلا هذهو "””اهضارغأو

 مدعو هئارآ يف ةالاغملا ىلإ هعفدي ناك يذلا رمألا اذه نييرهزألاو

 .بارطضالاو ضقانتلا نم ءيش يف هعقوأ امبرو .اهيف دصقلا مازتلا

 ةيبرتلا اياضق يف حالصإلا هجوأ ضعبل اًروصت روتكدلا عضو نيح

 هجو ىلع رهزألا حالصإ ةيضق لوانت ةفاقثلا لبقتسم هباتك يف ميلعتلاو

 .هبارطضاو هضقانت ىلع لدي

 نأب حيصي لك لب «لدی ءيش لك) :لوقي باتكلا ةيادب يفف

 ميدقلا نم ففختي نأ ديري «ثيدحلا وحن عارسالا يف فرسم رهزألا

 .م٠197 سرام يف نييحيسملا نابشلا ةيعمجب هل ةرضاحم يف كلذ لاق ()

 .44ص «مالسالا ءوض يف هركفو هتايح نيسح هط :يدنجلا رونأ (۳)
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 .(. . .اليبس كلذ ىلإ دجو ام

 ریبعت نع اليلق مجارتی هارن باتکلا نم رخآ لحم يف اننأ ريغ
 رهزألا حبصآ» :لوقی هنأل ماقملا اذه يف هلمعتسا يذلا فارسالا

 مل نإ فارسالا هبشي ءيش ىلإ هفارسإ هعفدی ةراضحلا هذه ىلإ اعرسم

 كلذ لك ىسانتي رخآ لحم يف هارن اننأ امك ۰«فارسالا وه نكي

 : لوقيف

 ةظفاحم ةئيب ةينيدلا هتابجاوو هديلاقتو هخيرات مكحب رهزألا نإ
 ريكفتلاو ثيدحلا لثمت ام رثكأ ءمیدقلا ريكفتلاو ميدقلا دهعلا لثمت

 , "9000. ثیدحلا

 رهزألا نيب ةمئاقلا ةسفانملا ثحب ىلإ لقتني امدنع ريخألا يفو

 ةضقانم لوألا هيأر ضقاني يآر ءادبإ يف جرحتي ال ةعماجلا نيبو
 هيلع بأد امع اًمات الودع رهزألا لدعي نأ يضتقي) :لوقي ذإ ةحيرص

 دقو .ةماعلا ةايحلا نع عاطقنالاو اهيف فوكعلاو هسفن ىلإ زايحنالا نم

 ذخأيو ةماعلا ةايحلاب لصتيو ةريسلا هذه كرتي ذخأ دق رهزألا نإ :لاقي

 يف حيحص اذهو اهفالتخا ىلع ةثيدحلا تافاقثلا نم ةنسح ظوظحب

 ىلإ اًراحنم لاز ام رهزألاف حيحص ريغ رمألا ةقيقح يف هنكلو هرهاظ
 .*(هیلع اضیرح زايحنالا اذهب اكسمتسم هسفن

 رهزألل دارأ نيح قبسلا لضف روتكدلل ناك دقلف لاح لك ىلعو

 حبصأ رمالا اذه لعلو يندملا ميلعتلاو ينيدلا ميلعتلا نيب جوازي نأ

 )١( ةلماكلا ةعومجملا تفاقثلا لبقتسم :نيسح هط 55/9.

 ) )۲قباسلا عجرملا 19/9.

 ) )9قباسلا عجرملا ۹۸/۹.

 )٤( ةلماكلا ةعومجملا ءةفاقثلا لبقتسم :نيسح هط ۹/٤٤٤.

 ھ۹



 ةنسل ۱۰۳ مقر رهزالا ریوطتو میظنت نوناق لودلا تنس) نيح اًعقاو

 میلعتلا يف بلاط لكل ةصرفلا ةحاتإ هدونب مهآ نم ناك يذلاو ۱

 ةعماجلا ىلإ يندملا میلعتلا تایلک لاخدإ يندملا میلعتلاو ينيدلا

 .ةيرهزألا

 ميلعتلا لالقتسا ىلع اّصیرح لاز ام رهزألا نأ نم مغرلا ىلعو

 ىطخ مسرتي نأ ىلع صيرح هنأ الإ يوناثلاو يدادعإلاو يرمهزألا

 ميلعتلا نيبو هنيب براقتلا قيقحتل ةلواحم يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

 .۳(ماعلا يندملا

 .رهزألاب ميلعتلا ةريسمل عباتم لك اهفرعي ةعقاو

 ال ان ال ال ال ال

 )١( .ةيركفلا هرداصم نیسح هط : ثيغم دماح لامك .د . . ص١١ ١.
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 ةأرملا اياضقو نيسح هط

 :ثحابم ةعبرأو ديهمت ىلع لمتشيو

 ديهمتلا

 .ةملسملا ةأرملا باجحو نيسح هط : لوألا ثحبملا

 .طالتخالا ةيضقو نیسح هط : يناثلا ثحبملا

 نيب ةاواسملا ةيضقو نیسح هط :ثلاثلا ثحبملا

 .ةأرملاو لجرلا

 ایاضف يف نیسح هط ءارآ مييقت :عبارلا ثحبملا

 .ةأرملا

 ات ال ال ال ال ال

۰۱ 
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 ةأرملاو نيسح هط

 لفغي نأ هبدأو هركفو نيسح هط ةايح يف ثحابلا عيطتسي ال

 ةأرملا ةروص بناجلا اذه ىحاون صخأو اهنم ىعامتجالا بناجلا

 .هركفو لجرلا ةايح نم اھعقومو

 ةقداص ام عمتجم يف «موق ةايح ةروص نوکت نأ ىلإ ليبس الو]

 امنیح اميس الو . .ناکم يأو ناکم ةروصلا هذه يف ةأرملل نكي مل ام

 ديدش هرافظآ ةموعت ذنم ناك بیدآ نادجو جاتن ةروصلا هذه نوكت

 سانلا نم ةبلاغلا ةرثکلا نم اهیلا ةهجاح دشآ لب «ةأرملا ىلإ ةجاحلا

 قیدصلاو نیعملاو سیئالاو ةريشعلا يهف . . .«ةنیعملا هفورظ»
 ینغ سانلا نم هاوسل ناك نإ ...ینغ اهنع هل نوکی داکی ال يذلا

 .[لاوحألا نم لاحب اهنع

 هط روتکدلا نم اهتلزنمو ةارملا فصو يف ةالاغم نم سیلو

 ىلع هغوصیو هيف هللا هغرفی يناسنالا عونلا بلاق» :اهاري وهف نیسح

 امک نیسح هط) باتک نمض ثحب «نیسح هط بدأ ىف ةأرملا : هللادبع ىفوص )۱(

 .۲ ۱ ص « (هرصع باتک هفرعی
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 .۔'''؛ہلاثم

 بلطلا ةايح ذنم هلقعو روتکدلا رکف ةأرملا تلغش دقف ءاذلو

 ةيقب لاغشنالا اذه هبحاص مث ةيفحصلا ةباتکلا ىلإ هجوت امنیح ىلوألا

 .هتایح

 ءاج دقف ریبک بیصنب نیسح هط بدأ ىف ةأرملا تیظح دقلو

 نم هانعطق امل عونتلا ديدش اًفیقد اّیح الیجست] بناجلا اذه يف هبدآ
 عاطتسا دقل .. .يرکفلاو يعامتجالا انروطت لحارم يف ةديعب طاوشآ

 امیس ال هرضاوحو رصم فير يف میمصلا يعامتجالا انعقاو روصي نأ
 ةيديعصلا مالاب هجول اهجو يقتلن انب اذإف (یلوالا هتئیب) دیعصلا يف

 (ةيزاغلا» ةيناغلاو *)نازرلا ةيديعصلا "”بعاكلاو ۰؟۳)ناصحلا ةقيرعلا

 هاجب ةينغتسملا ةروسيملا ةأرملاو «تایاوغلاو رارسالا ةرجاتو «بوعللا

 ةدوکنملا ةمورحملا ةأرملاو «تلمجتملا ةحداکلا ةريقفلا ةأرملاو ءاهترسأ

 .”[خلإ . . .ةففعتملا

 « تدصق اذهل امف نیسح هط بدأ ىف ةأرملل ضرعآ نآ دیرآ امو

 .ةأرملا اياضق يف نيسح هط ركفل ضرعأ نأ ةهجولا امنإو

 .۳۹ص .هراکفآو هراثآ نيسح هط :نيدلا ىقت ديسلا )١(
 كلذكو تجوزت اذإ :ةنصحم ةأرملل لاقيو «ةناصحلا ةنيب ةأرملا یه :ناصحلا (۲)

 ۱4۰ص «نصح :ةدام ءحاحصلا راتخم : عجار .ةفيفعلا ةأرملل
 .٤٦۸٦ص ؛يمالسالا مجعملا اهايدث دهن ةاتف :بعاك (۲)

 .155ص «نزر :ةدام ءزيجولا مجعملا :عجار .ءاسنلا نم روقولا :نازرلا )٤(

 امك نيسح هط) باتك نمض ثحب «نیسح هط بدأ يف ةأرملا : هللادبع يفوص هر

 .فرصتب ۲۱۵ص ء(ہرصع باتک هفرعي

 ۲٤ھ



 :ةلئصا ةدادب

 تناك ةليصأ ةرظن نم ةأرملل هترظن يف نیسح هط ردص دقل

 ةرتف عم ةرظنلا هذه تنمازت دقلو .تّتْسلاو نآرقلل اهیف یلوألا ةيعجرملا

 هئارآ ةماقتسا يف سيئر رود هل ناك يذلا رمالا ؛رهزألاب ةساردلا

 .ةرتفلا هذه يف ههجوت نسحو

 ةرتفلا كلت ىف هنع ردصي يذلا هقلطنم نیسح هط روص دقلو

 ال نأ بجي اًدح لئاسملا نم ةلأسم يأ یف بتاک لكل نإ] :هلوقب

 ةرظن) ةلأسملا هذه ىف اندحو «هیلا ىهتني نأ بجي ىدمو «هادعتی

 دارفألل ءاودو ءافش هلزنأ يذلا هللا نيد وه امنإ (ةأرملا ىلإ ملسملا

 ىدعتن الو هدنع فقن نأ انيلعف مهرومأ نم دسافلل اًحالصإو ممألاو

 لصألا اذه یلعو نوملاظلا مه كئلوأف هللا دودح دعتي نمو «هدح

 يذلا مهنيد لوصأ ىلإ اوعجري نأب نيهر نيملسملا يقر نإ :لوقن

 ىلعو اهبادهأب اوقلعتيو اهبابسأب اوكسمتيف هولفغأ يذلا مهباتكو «هولمهأ
 .'[ليج مهل حلصي الو ةمئاق مهل موقت ال كلذ ريغ

 برغلل مهديلقت سانلا ىلع ركني ةيرعش تالواحم يف هارن اذلو
 نم ناكف كولسلاو عامتجالا يف مالسولا یدهل مهرجهو «يعو ريغ نم

 : هلوق

 روصقلا هادع ملاع نم رص  اقلا ومکملع نيأ سانلا اهیآ

 ریبک ریغصلا لبق هنع بزعي ال ةداهشلاو بيغلا ملاع

 روظحملا غوسملا اذه فيك مترظحو انخلا انل متحبآ دق

 روتف كاذ نود نم مکلنی ال ناج لک یلع همکح اوذفنآ

 .۳ ۹٩ص هراکفآو هراثآ نیسح هط : نیدلا يفت ديسلا ۱(

 ٥ھ



 روجفلاو انخلا ومکبناجی هللا رمأ امك اودلجاو '''اومجرا

 ریذعتلا هبنذل اوفک سیل ردهی ةليضفلا ردهي نم نإ

 ریدج ةاجنلاب هّللاو تنأ رصم لمآ نم نیدلل بحمأ

(CY) ۲ ۰ ۰ ۲رورشلا اهتللجو ريخ لك اهادعف اهنید رصم تیسن " 

 ىف یتح طوحألاب ذخألاو ةوقلاب ةمسّنم هژارآ تءاج كلذکو

 هحضو يذلا "”ةيباتكلاب ملسملا جاوز مکح يف هيأرك ةيفالخلا لئاسملا

 : هلوقب

 ريغ رصع ىف انحبصآ نآلا اننآ هيف كش ال امم نإ :لوقأ]

 ىلإ ليمج نمو « حیبق ىلإ نسح نم انقالخأ تريغت «ةيضاملا روصعلا

0) 

(۲) 

(۳ 

 امك كلذ دعب هضفر مث «هرعش يف تباث وه امك هتایح لوآ مجرلا یری هط ناك

 .انیآر نأ قبس

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءهبابش نم ىحضلا يف نيسح هط :ينابقلا ميلعلا دبع
 ۰۱۵ص ۰۸۱۹۷۲ ةنس رداصلا ۳۳۷ ددع ةيفاقثلا ةيتكملا ةلسلس «باتكلل

 ٥

 يف فالتخا هللا دمحب - ملعلا لهأ نيب یب سيلا :ةمادق نبال ينغملا يف ءاج

 ةحلطو نامثعو رمع هنع كلذ يور نمم ««باتکلا لهأ ءاسن رئارح لح

 نم دحأ دنع حصي الو :رذنملا نبا لاق .مهريغو رباجو ناملسو ةفيذحو

 نب دوراجلاو ةحلطو ةفيذح نأ هدانسإب لالخلا یورو .كلذ مرح هنأ لئاوألا

 .ملعلا لهآ رثاس لاق هبو باتكلا لهأ ءاسن اوجوزت يدبعلا ةنيذأو یلعملا

 ںی یقح تگرشنلا اك اَلَو# :یلاعت هلوقب ةكسمتم ةيمامالا هتمرحو
 هللا لوق انلو [۱۰ :ةنحتمملا] کلا مصب اکیتت او [۲۲۱ ::رقبلا]

 بکر نی تكتل :یلاعت هلوق ىلإ كيلا کل لیک ما :یلامت
 [۵ :ةدئاملا] 4َنُهَرْوْمُل یهو اإ مکلف ني بکا وأ ندا نم تل

 .۵۰۰/۷ ریبکلا حرشلاو ينغملا .ةباحصلا عامج) هیلعو

۳۹ 



 تیسنجلا انتازیمم تلازو .انسفنآ تفعضو انتاموقم تبهذ «ءيدر

 لب «بناجألا نم انریغ عابط يف انعابط جمدنت نأ ریسیلا نم حبصأو

 ان سیلو .راضلاو عفانلا يف مهرثآ اوفقنو حبقلاو نسحلا يف مهدلقن

 لکب نتفی اندحآ ناف ءدیلقتلا رش انیفکی ام قالخالاو سفنألا ةوق نم

 وأ ریبک نع قأرما مأ لجر نع ردص يلابي ال .جنرفلا نع ردص ءيش

 یف طايتحالا لك طاتحن نأ انيلع بجي هنأ یف يدنع كش الف ءريغص

 ىرأ تسلو «ةيباتكلاب ملسملا جوزت ةحابإ :يآ ؛مکحلا اذه لامعتسا

 .[توقمم مارح نآلا هنإ :تلق نإ سأب نم ّىلع

 ال ال ال ال ال ال

 ھ۷
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 لوألا تحسلا

 ةملسملا ةأرملا باجحو نيسح هط

 باجحلا ةكرعم اهيف تدتشا يتلا ةرتفلا يف نيسح هطأشن

 ريبك ظح “یم مساقل ناك يتلا يضاملا نرقلا تايادب يف روفسلاو

 ارخز نيذللاو «؟۳«ةدیدجلا ةأرملا»و «ةأرملا ريرحت» هيباتك ردصأ ذإ اهيف

 .اهجربتو ةأرملا روفس نع عافدلاب

 : لئاسم عبرأ «ةأرملا ريرحت» هباتك يف نيمأ مساق لوانت دقو]

 «تاجوزلا ددعتو «ةماعلا نوؤشلاب ةأرملا لاغتشاو .باجحلا یهو

 مءالتيو مءاوتي ام ىلإ لئاسملا هذه نم ةلأسم لك يف بهذو .قالطلاو

 مالسالا هينعي ام وه كلذ نأ اًمعاز .اهتفسلفو ةيبرغلا ةراضحلا عم

 يف حضوأ اهميقو ةيبرغلا ةراضحلل عوضخلاو ةيبرغلا ةفاقثلا رثأ ىلجتيو

 جهنملاب هيف مزتلا نيمأ مساق نأ كلذ «ةديدجلا ةأرملا» يناثلا باتكلا

 ام ءاوس ةقباسلا دئاقعلاو تاملسملا لک ضفري يذلا ثيدحلا يبرغلا

 .٤٦ص ‹«هتمجرت قيس )۱(

 ریونتلا یوعد تحت نیباتکلا رشن ةداعاب باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا تماق )٢(

 فيص يف يناثلاو ۰۱۹۹۳ فیص يف لوألا ترشنف ةهجاوملا ةلسلس نمض
۷ 

 ھ۸



 ام الا لبقی الو «هقیرط ريغ نم ءاج ام وأ «نيدلا قیرط نع اهنم ناك

 جهنملاب هنومسی ام وهو ةدحالملا نویبوروالا عامتجالا وثحاب

 .۲[يملعلا

 يف رطس يذلا وهف وجلا اذه نع اًديعب نیسح هط نكي ملو

 تناك ىتلا ةيفيصلا ةزاجإلا تارتف ىف ةصاخ .كاذنآ ةيفاقثلا ةكرحلا

 ."”مامإلا ذاتسألا راثآ نم ريثكو نيمأ مساق بتك ةءارقل ةصرف

 رييغتل هب ادح امم تاءارقلا هذهب رثأت نيسح هط نأ كش الو

 هتسارد عم امجسنمو وأ اًبراقم اهيف هريكفت ناك يتلا یلوالا هتهجو

 هبتك امب اًرثأتم روفسلاو باجحلا ةيضق يف هيأر بتكي هب اذإف «ةيرهزألا
 .هديلقتو هتاكاحم اولواحو برغلاب اورثأت نمم هريغو نيمأ مساق

 :نيسح هط لوقي

 دق ممأ كانه «ةيبرغلا ممألا ماظنو انماظن نيب قرفن نأ بجي اننإ]

 ال ةمأ انهو ؛حیحص نيد اهعزي مل ءاهتاوهشو اهئاوهآ عم تلسرتسا

 «نيبهذملا نیب ناتشو «فینحلا اهنيد اهل حابأ ام الإ ةيرحلا نم ديرت
 سيل رشلا اذه نأ ءيش لك لبق ملعنلف اًرش روفسلا نم ىشخن انك اذإ

 يف عقت «سوفنلا داسفل ةمزال ةجيتن وه امنإو روفسلل «اًيتاذ» اًمزال

 ىخوتن نأ الإ ءاود نم اهل سيلو «ءاوسلا ىلع باجحلا تحتو روفسلا

 ءءافولا راد «ةينآرقلا ةرسألا ءانبو تاملسملا تاوخألا :يرهوجلا دمحم دومحم (۱)

 ۰۸۸ص ء۹ ةنس ۲ ط

 ۰۱۷۲/۱ مايألا «نیسح هط :عجار (۲)

 ھ۹



 ىلوألا ةأشنلا ذنم اًينيد اًحالصإ لجرلاو ةأرملا سفن حالصإ انتضهن يف

 ةبهر امهيداؤف ًالمنو ةليذرلا ضغبو .ةلیضفلا بح امهيبلق رعشنف

 .لاضعلا ءادلا اذهل عفانلا ءاودلا وه اذهو .هتاضرم ىف ةبغرو هللا نم

 نظي امك روفسلا وأ باجحلا يف ةرصحنم ةأرملا ةلأسم تسيلو

 :امهدحأ ؛نیریبک نيلصأ ىلإ ةقيقحلا يف عجرت امنإو نيبتاكلا ضعب
 .اهتيرح :يناثلاو «ةأرملا ةيبرت

 ىلع ناويحلا نم ىثنألاو ركذلل يرطف قح ةقلطملا ةيرحلا نإ

 «هعورف نم اًعرفو ناويحلا دارفآ نم اًدرف الإ ناسنإلا سيلو ءاوسلا

 ىتلا ىه اهدحو ةعفنملاو ةقلطملا ةيرحلا ىف ناميسق ةأرملاو لجرلاف

 ةيرح ديقي ام لكف ؛نیدلاو ةداعلاو لقعلا دودحب ةيرحلا هذه دحت
 .كلذک ةأرملا ةيرح ديقي دودحلا هذه نم لجرلا

 امناو «هيف لادجلاو هنع ثحبلل ینعم ال هيلع قفتم ءىش اذه

 دویقب اهدیقو اهيلع هزيم ةأرملا ىلع ائاطلس لجرلل لعج امع ثحبن
 .ءيش اهنم لجرلا لاني ال ةصاخ

 يذلا وهف ةرسألا ماظن الإ ردصم دویقلا هدهل سیل :لوقنو

 عمجيو توقلا اهل بسکیف ةأرملا ىلع ةمايق لجرلل نوکی نأ یضتقا

 موقتو لزنملا ةجاح يضقت نأ نم اهنکمی ام ةعدلاو ةحارلا بابسآ نم

 یضتقم هنال كلذ ريغ نکمملا نم سیلو .«تانبلاو نینبلا ةيبرت ىلع

 .ةعيبطلاو ةرطفلا

 نأب يضقي ةيبرتلا ضورفو «لزنملا ةجاحب ةأرملا مایق له نکلو
 نکمی ال ام اذه ؟ةعتمالا رصقت امك دویقلا ىف رصقتو اهتیرح بلست

 ديلا ةقلطم نكت مل اذإ ةأرملا ناف هضیقنب لوقلا بجي لب نهب لوقلا
9۳۰ 



 .مایقلا قح اهیلع بجي امب موقت نأ لیحتسی اهلاوقآو اهلامعآ يف ةرح

 صقی وأ ةيرحلا هذه ديقي امب يمالسالا نیدلا تأي مل كلذل

 رمآ اهب موقی ةعفان ةحلاص ةيرحلا هذه لعجی امب ءاج امناو ءاهحانج

 .۲[اهلاوحآ مظتنتو «ةأرملا

 ىلع ةأرملا ةيبرت ةيضق ىلع زكري ركذلا فلاس همالك يف هطف
 ىلع زيكرتلا لبق ساسألا ةباثمب كلذ لعج ذإ رهطلاو فافعلا يناعم

 ىلع مالكلا ضرع نكلو «هیف ءارم ال قح اذهو ةنيزلاو سابللا ةيضق
 نم ةأرملا ىلع جرح ال هنأ يحوي هنأ ذإ عادخو ريرغت هيف وحنلا اذه

 !!سفنلا ةحلاص ةفيفع تناك اذإ روفسلا

 ضومغلا نم ريثك هيف لسرم مالك ةأرملا ةيرح نع همالك نإ مث

 نم لعجي وه مث ؟اهب ديري اذام يردن الو !ةقلطم ةيرح اهل ديري وهف
 ةداعلاو لقعلا مكح لالخ نم ةيرحلا هذه دودحل اًسايقم ةعفنملا

 يف - نيدلا يف نأشلاو !ةداعلاو لقعلا مكح ىلع رخأتم نيدلاف !نيدلاو

 نزي يذلا سايقملا نوكيو «لوالا مكحلا هل نوكي نأ - ملسملا روصت

 .ةّنسلاو نآرقلا يف ةلثمتملا نيدلا صوصن وه هرومأ هب ناسنالا

 ىلع مالسإلا هضرف يذلا ام] لئاستيف هط روتكدلا دوعي مث

 اهضرف امك ةفعلا اهيلع ضرف (بیجی مث) ؟هب اهرمأ يذلا امو ؟ةأرملا

 .لجرلا كلذب رمآ امك ةنظلا ليبس بنجتت نأ اهرمأو لجرلا ىلع

 اهاهنف قوسفلا ةنظم يه لجرلل ةنتف اهلامجو ةأرملا يف نأ فرع

 دقف نيديلاو هجولا ريغ وهو هءافخا عیطتست ام اهتنيز نم يدبت نأ نع

 ٦٤. ۰۰ ص «هراكفأو هراثآ نيسح هط :نيدلا ىقت ديسلا (۱)

 ھ۱



 هذه نم نوملسملا مهفو ۲ 4اهنی ره ام الز» : میرکلا نآرقلا لاق

 ءانع يأو ؟رمألا اذه يف فلکت يأف "۳ نیدیلاو هجولا ةرهاظلا ةنيزلا

 .هعابتا نم ةأرملا لاني

 هرهظی ام اهتنیز نم رهظت نأ اهل هللا حابآ اذإ ةأرملا هدیرت يذلا ام

 ؟لجرلا

 .""[باقن الو باجحب مالسالا اهذخأي مل

 فلاخي مل لوق نم اهیلع مدقت ام مده ةريخألا هترابعب روتکدلاو

 ةأرملا ذخأي مل مالسالا نأ ةحارص يف ررقی وهف .نیملسملا روهمج هيف

 مدعو تيبلا يف رارقلا انه باجحلاب دصقي هلعلو :باقن الو باجحب

 مالسالا نأ ركذلا فلاس هثيدح يف ررق هنألو .لاجرلل ةطلاخملاو زوربلا

 ىلع ءاسنلا ضحت يتلا رونا ةروس ةياب لدتساو ةفعلا ةأرملا ىلع ضرف

 ےگ نہج لع نهرمحي نرضلو# : هللا لوقب ثيح رامخلا

 )١( :ةيالا نونلا ةروس ۳۱.

 نیفکلاو هجولا نم بلاغلا ناك املا :لاق ثيح ریسفتلا يف يبطرقلا كلذ ررق (۲)

 ءانثتسالا نوکی نأ حلصیف ءجحلاو ةالصلا يف كلذو ةدابعو ةداع امهروهظ

 تنب ءامسأ نأ #8 ةشئاع نع دواد وبأ هاور ام كلذ ىلع لدي .امهيلإ اًعجار

 اهنع ضرعأف «قاقر بايث اهيلعو هي هللا لوسر ىلع تلخد اه ركب يبآ
 نأ حلصی مل ضيحملا تغلب اذإ ةأرملا نإ ءامسأ اي» :اهل لاقو ةي هللا لوسر
 اذإ دادنم زيوخ نبا لاق دقو ...هيفكو ههجو ىلإ راشأو «اذه الا اهنم یر

 :يبطرقلا :عجار .«كلذ رتس اهيلعف اهيفكو اههجو نم فيخو ةليمج تناك

 .فرصتب ۲۱۲/۷ نآرقلا ماكحأل عماجلا

 .٤٦ص ءہراکفأو هراثآ نيسح هط :نيدلا یقت ديسلا (۳)

 ىلع بجاولا نأ اهيف نيرسفملا لاوقأ ةصالخو ءرونلا ةروس نم ۳۱ ةيآلا )٤(
 الا اهنم رهظي الو ...اهردصو اهرحنو اهينذأو اهقنعو اهسأر يطغت نأ ةملسملا

 دبع .د :عجار .مزح نبا كلذب حرص امك هجولا ىطغي نأ نكميو «هجولا

 ةنس ء١ط «توريب - ةلاسرلا ةسسؤم - ةأرملا ماكحأ يف لصفملا :ناديز ميركلا

 .فرصتب ۳۲۰/۳ ۵ه۱۱۳ ةنس ء۳

 ھ۳



 هيف يعارت سابلب مازلإ كانه نكي مل اذإ ةضيرفلاب دارملا امو

 روتكدلا نإ ءاًضافضف اًعساو اًعباس نوكي نأب كلذو راقولاو ةمشحلا

 هل ةفلاخم الو يزب طبتري ال سفنلل بحاصم ءيش ةفعلا نأ ىلع زكري

 نأ نيعودخملا ضعبل ودبي دقف] قحلا لك اذه سیل نکل ءاذه يف

 هرهوجب الو ناسنالا قامعأب طبتري ال يجراخ ضرع يمالسإلا يزلا
 هذهو «هنومضمو ءيشلا لكش نيب لعافت ةقالع كانه نأ ةقيقحلاو

 رهظم لك نوكي هيلعو ...ناسنإلاو ءايشألا ىلع يرجت ةدرطضم ةدعاق

 سبالمف «هحور ميمصب ريثأتو لعافت ةقالعب اطبترم سانلا ةايح نم
 ثنختلا هيطعت ةثونخلا سبالمو ءةعاجشلا حور لجرلا يف ثبت ةعاجشلا

 نوجملا سبالمو «ةفعلا حور ةأرملا يف ثبت ةفعلا سبالمو «ةعويملاو

 .[ةعالخلاو نوجملاب اهغبصت ةعالخلاو

 ام سبلت نأ ةأرملا ىلع جرح ال هنأب لوقلا نأ ملعن انه نمو

 عادخلا نم برض وه امنإ ةففعتم اًسفن اهيبنج نيب لمحت املاط تءاش

 ةمزتلملا ةملسملا ةأرملا داجيإل نامزالتم نيرمألا نأ قحلاو یرغتلاو

 .ةنطابلا ةيقلخلا ةقيقحلا عم يرهاظلا لكشلا قباطت دارملاو اهنيد ميلاعتب

 ال ال ال ال ال ال

 ۱۶۱ ص «ةينآرقلا ةرسألا ءانبو تاملسملا تاوخألا :يرهوجلا دمحم دومحم )۱(

 .فرصتب
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 یناشلا ثحبملا

 طالتخالا ةيضقو نيسح هط

 ةأرملا ذخأي مل مالسالا نآب همكح نيسح هط روتكدلا قلطأ نيح

 هیلع بترتي ام دارأ امنإو هتاذل مكحلا دري مل هنإف .باقن الو باجحب

 وهو هيلإ فدهي امو هدصقم حضوت ةلثمأب قباسلا مكحلا ىلع بقع اذلو

 ركذ دعب ةرشابم هلوق نم ناكف ءاسنلاو لاجرلا نيب طالتخالا ةيعورشم

 یشختف اهلزنم نم جرخت نأ ةأرملل مالسإلا ما : قباسلا مکحلا

 الو ةنتف ام ريغ يف ةضايرلا عضاومو ةالصلا دجاسمو ؛ملعلا سلاجم
 )كہ

 قوسف

 ةفص ةروكذملا ةلثمألا يف طالتخالا ىلع يفضي نأ دارأ مث

 نم ناكف يبنجألا لجرلاو ةأرملا نيب ةولخلا نع يهنلا ركذف ةيعورشملا

 فرعت امم رثكأ ةأرملاو لجرلا ةعيبط نم مالسإلا فرع» :ةرشابم هلوق

 يأو «لجرلا ىلع كلذ رظح امك يبنجألاب ولخت نأ اهيلع رظحف
 سیل ؟ةيبنجألاب يبنجالا ةولخ نم ناسنالا اهلاني ةصاخ وأ ةماع ةحلصم

 يهف ةققحتم نكت مل نإ ةريثك دسافم كانه نكلو .ام ةحلصم كانه

 ¥ ۰4۱ص «هراکفأو هراثآ نیسح هط : نيدلا یقت ديسلا )۱(

۳ 



 اًميدق عتارشلاو نایدألا يف ماکحألا ینبم ةنظملاو «قیقحتلا ةنونظم

 تناك امهم ةأرملا نأ فرع نهتعیبط یلتباو «ءاسنلا ربتخا نمو ءاًئیدحو

 ينامأب عادخنالا ةنظم اهنإف «سفنلا ةفيفع بيجلا ةيقن ليذلا ةرهاط

 .«ءانثلا ىلإ تنرق اذإ اميس الو مهدوعوو لاجرلا

 نإ :لوقي هب ينأكو طالتخالا ةيعورشم دكؤيل رفسلا رمأب للد مث
 امم ناكو هيف رظح ال حابم رفسلاو ةولخلا نود اميف يبنجآلاب طالتخالا

 ةيندبلا ةمواقملا نع ةأرملا فعض مالسإلا فرع» :قايسلا سفن يف هلاق

 لتخ اهنع عفدي مرحم وأ جوز عم الإ رفاست نأ اهيلع رظحف ةيسفنلاو

 ."0(«لئاقلا رشو «لتاخلا

 ةوعدلا يف رشابملا ريغ بولسألا ىلإ أجل هط روتكدلا ناك نئلو

 نم جّرحتي مل هنإف ؛"”ةيفحصلا هتاباتك تايادب يف طالتخالا ىلإ

 روتكدلا ناك يتلا) بادآلا ةيلك بالط عفر نيح ةحراصملاو ةرشابملا

 نيدلا سيردتب اهيف اوبلاط ةعماجلا ريدم ىلإ ةركذم (كاذنآ اهتدامع دلقتي

 يز ديحوتو «ةبلطلا يز ديحوتو تايلكلا عيمج يف ةيساسأ ةدامك
 .بادآلا ةيلك يف تابلاطلاب ةصاخ ةسارد ديدحت مث تابلاطلا

 وأ ريعبلا رهظ تمصق يتلا ةشقلا ةباثمب ريخألا بلطملا ناكو

 نيظفاحملا نيب ةيراض ةكرعم راوأ تلعشأ ىتلا ةرارشلا ةباثمب

 .كلذب عازنلا يفرط يمسي نأ ضعبلل ولحي امك نيددجملاو

 4 ۰۶۱ ص هراکفآو هراثآ نیسح هط : نیدلا يقت ديسلا )۳) ۱(

 .ء۱۹۱۱ ةنس سرام يف ةيادهلا ةلجم تاحفص ىلع كلذ ناك (۳)

 ۰۲۹۱/۱ نیسح هط ایاضق قئاثو باتک يف ةركذملا صن :عجار )٤(
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 مالعالا لئاسو تلوانت یتح ةعماجلا ةقورآ جراخ ةكرعملا تدتماو

 نم ناکو ءنأشلا اذه يف تارظانملاو تالجاسملا ةعومسملاو ةءورقملا

 هيأرب بتکی نأ هط روتکدلا ىلإ يرصملا ةديرج ررحم بغر نأ كلذ

 :هبتك امم ناکف عوضوملا اذه يف ةديرجلا ىلإ

 اصن هلوسر ةنس يف الو لجو زع هللا باتك يف فرعأ ال :ًالوأ]
 .نفلاو بدألاو ملعلا مهملعي ذاتسأ لوح تايتفلاو نايتفلا عامتجا مرحي

 ةنتفلا نم فيخي ةعماجلا يف ثدح اًئيش نأ فرعأ ال :ايناث

 «سردلا تاعاق يف تايتفلاو نايتفلا نيب ةقرفتلاب طايتحالا ىلإ وعديو

 يهو ءاهيلع رابغ ال ةنسح نييعماجلاو تايعماجلا ةريس نأ ملعأ انأو

 ةذتاسالا اهنع ىضري «یضرلا لك ةيضرم صاخ عونب بادآلا ةيلك يف

 .ةيعماجلا تاطلسلا اهنع ىضرتو ءرسألا اهنع ىضرتو

 اًئيش نحن انسسحأ ولو «هيلإ انتهبنل فاخي اًئيش رسألا تسحأ ولو
 تناك امہرو «لاح ريخ ىلع يرجت رومألا نكلو ؛هل انطتحال فاخی

 دحأ تفتلي ال ام ىلإ تفلت اهنأب اهسفن يف اًرش ث عوضوملا اذه ةراثإ

 «ليصحتلاو سردلا ىلإ نوفرصنم ةعماجلا يف بالطلاو تابلاطلاف ءهيلإ

 .ليصحتلاو سردلا نع مهفرصي ام مهل راثي نأ يغبني الف

 نوققحي ال نايتفلاو تايتفلا نيب لصفلاب نوبلاطي نيذلا نإ :اثلاث

 ةثيدحلا ةيرصملا ةايحلا ةعيبط نإف ءهجئاتن نوردقي الو نوبلطي ام

 ةمواقم ىلإ ليبس الو «ءاسنلاو لاجرلا نيب لاصتالا دتشي نأ يضتقت

 ثيدحلا لوحتلا هيضتقي ام لك ةمواقم ىلإ ليبس ال امك .ةعيبطلا هذه

 .اهعورف فالتخا ىلع انتايح يف

 ھ٦



 يلعلا دهاعمو ةعماجلا يف نایتفلاو تایتفلا نيب تقرف اذإ تنو

 یلعلا دهاعمو ةعماجلا جراخ مهنیب قیرفتلا نمضت نأ عطتست مل

 يف نوقتلي مهو «امنیسلا رود يف نوقتلی مهو «بعالملا يف نوقتلی
 ريخلا سيلو «ناکمو ناكم فلأ يف نوقتلي مهو «تارضاحملا تاعاق

 اهيف ريكفتلا ىلع مهلمحتو ءاهيلإ مهتفلتف تاهبشلا هذه مهل ريثت نأ يف
 امنإو «ةمواقملا نم رثكأ نوكي دق ام ىلإو «ةمواقملا ىلإ مهرطضتو

 نم تسيل يتلا «ةيقنلا ةحمسلا ةيرحلا نيبو مهنيب يلخت نأ يف ريخلا

 يف اهنوقلتخيو راطخألا نوليختي نيذلا نوجرحتملا نظي ثيحب رظحلا

 اًدج نظلا نسح انأف نولئاقلا لقي امهمو .ةعقاو اهنأ نونظی مث مهسفنأ

 وعدت نيح الإ نظلا ءيسأ ال اًنايتفو تايتف نييرصملا بابشلا قالخأب

 .نظلا ءوس ىلع لمحي ام ةعماجلا يف عقي ملو كلذ ىلإ ةيوقلا نئارقلا

 يف نايتفلاو تايتفلا نيب قيرفتلا ىلإ نوعدي نيذلا نإ :اًعبار
 :تایتفلا ىلع يعماجلا میلعتلا اومرحي نأ عبطلاب نوديري ال ةعماجلا

 سرادم نهل أشنت امك تايتفلل ةصاخ ةعماج أشنت نأ نوديري مهف اذإو

 نولوقی اميف نوركفي الو ءالاسرإ مالكلا نولسري مهنكلو «ةيوناث
 امنإو ءاهاحضو ةيشع نيب نوكي يذلا ءيشلاب تاعماجلا ءاشنإ سيلف

 امو ؛لاملا هيلإ جاتحي ام رسيأو دادعتسالا نم اذج ريثك ىلإ جاتحي وه

 ءاشنإل لاملا دجت نأ ىلع ةرداق اهنظأ ام لب ؛نآلا ةدعتسم رصم نظأ

 اهتعماج ىلع قفنتل ليلق ريغ ادهج فلكتت اهنآ عم فیناث ةعماج
 .ةديحولا

 يف رفوي نأ عيطتسي ناک اذإ ةيلاملا ريزو نإ :اًصلخم لوقأ انأو
 الأ هل حصنآ ينإف «تايتفلل ةعماج ءاشنال يفكت ًالاومأ ةلودلا ةينازيم

 سيلو هيلإ وعدي ام انتايح يف سيلف «ءضرغلا اذهل لاومألا هذهب حمسي
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 .۲[خلا . . .هيلإ وعدي ام بابشلا ةريس يف

 ال عبرآ طاقن ىلع هیآر ريرقت يف دمتعی - هل هللا رفغ - روتکدلاو

 :يهو ءاهب هل ملسی
 .طالتخالا مرحي اصن نيدلا يف دجي ال هنأ ۔

 .ةنومأم هرظن يف ةنتفلاف طالتخالا عنمل اّیعاد دجي ال هنأ  ؟

 لاصتالا دتشي نأ ىضقت ةثيدحلا ةيرصملا ةايحلا ةعيبط نأ -

 ۱ .ءاسنلاو لاجرلا نيب
 ةكلهم تایتفلاب ةصاخ تاعماج ءاشنإ يف لاومألا قافنا ۔ ٤

 .اهل ةعيضمو لاومڈال

 یتلا یواعدلا كلت اودنفو كاذنآ رهزألا ءاملع هيلع در دقلو

 ۱ .اهبلا دنتسا

 هتفرعم مدعو هلهج نم لعجی روتکدلا نأب لوألا هریربت ىلع هوباجأف
 ؛تایتفلاب نایتفلا طالتخا ةحابإ ىلع ةجح «هلوسر ةّئّسو هللا باتک ىف امہ

 ءاملعلا لدتساو .دوجولا مدع مزلتسی ةلأسملا يف صنل هتیاده مدع نأو

 هللا لوق لثم نم طالتخالا ةيعورشم مدع ىلع لدت نآرقلا نم تايآب

 نم لع تونی نیما شو یی كيا لق ی بو :هناحبس
 م حس و

1 
 ۳۹ اَت ارفع هلآ تاکو 5 الت نرمی نآ ذأ كلذ نهیبلج

 طالتخ الا مدع همزلي باجحلا عيرشت يف رسلا نأ ىلإ اوراشأو

 تاعمتجملا نم كلذ ريغ يفو «سردلا تاقلح يف نیسنجلا نيب

 )١( ةنس ةجحلا يذ نم ۲۷ ىف ةرداصلا يرصملا ةديرجب روتكدلل لاتم نم ۱۳٥١ھ

 قفاوملا ٠١ نيسح هط اياضق قئاثو نع القن «م۱۹۳۷ ةنس سرام ١/2191
۹۹ 

 ۵٩ :ةيآلا «بازحألا ةروس (۲)

e۸ 



 دقف كلذ يف حیرص صنب تءاج دق ةيوبنلا ةّنّسلا نأو .*""تایدتنملاو

 ءاسنلا تلاق :لاق هذ يردخلا دیعس يبأ نع يراخبلا حیحص يف درو

 نهدعوف «كسفن نم اًموي انل لعجاف لاجرلا كيلع انبلغ و يبنلل

 انتم هتحصب عوطقم ثيدح وهو "۳ نهرمآو نهظعوف .هیف نهیقل اًموي

 .الاجرو

 فیخب ءيشب دیمعلا ةفرعم مدع نأب هيلع اودرف يناثلا هریربت امآ

 فارشألا تابغر هجو يف روتکدلا فقي نأ يضتقي ال لوقی امك ةنتفلا

 ةعدلاو ةداعسلاو فرشلاب ةءولمم ةايح ةيرصملا ةرسالل نوغبی نیذلا

 .۳"نیدلا دعاوقو مالسالا لوصأب ةفرعم ةايح نّیدت ةايح یودهلاو

 لاصتالا دتشي نأب يضتقت ةثيدحلا ةايحلا نأب ثلاثلا هریربت امأو

 يف ةساردلا يف هکراش نمم هل لیمز هيلع هدرف ءاسنلاو لاجرلا نيب

 يف نوبغری نيح ةعماجلا ةبلط نأ» :نلعآ نيح “هب لاصتالاو برغلا

 نأ نم رثکآ اذه مهلمعب نوبلطی ال تابلاطلا ةساردل صاخ ناکم داجيإ

 هذهو «میلعتلل ةرثک ایلع تایلک ارتلجنا يفف زیلجنالا ةبلطلاك اونوکی
 .؟«تابلاطلا ةنكمأ ريغ ةنكمأ ةبلطلل تلعج تایلکلا

 يف ةرداصلا يرصملا ةديرجب روشنملا «ناميلس قازرلا دبع خيشلا ةليضف در نم )١(

 قئاثو نع القن .م۱۹۳۷ ةنس سرام ۱6 قفاوملا ھ١٥۱۳ ةنس مرحملا ةرغ
 .۳۱۵ ۰۳۱۳/۱ نيسح هط اياضق

 يف ةدح ىلع اًموي ءاسنلل لعجي له باب «ملعلا يف ۷۱ يراخبلا هاور )

 دلو هل تومي نم لضف باب .ةلصلاو ربلا يف (577) مقر ملسمو «ملعلا
 ۰۱۸۱/۱۲ هبستحيف

 ۳۱۵/۱ نيسح هط اياضق قئاثو (۳)

 .يمهف روصنم روتكدلا وه )٤(

 ۔۳۰۱/۱ نيسح هط اياضق قئاثو )٥(

۳۹ 



 نيب عمجی اًئيدح اًرزارطو «یلعآ الثم رصم برضت ال اذاملو»

 يف هوبرج ام انریس لوأ يف یفالتنو «ةیبرغلا ةفاقثلاو ةيمالسالا بادالا

 .«مهریسو مهرمآ رخآ

 ناو ةيداملا تاناکمالا كلمت ال ةلودلا نأب ريخألا هریربت امآو

 - تانبلل ةصاخ تاعماج ءاشنإ - لیبسلا اذه ريغ ىف اهقافناف اهتکلم

 وه لب ةحلصم يأ نم ىلوأ ةمالا قالخأ ظفح نأب هيلع دریف «ىلوأ
 تاقفنلا ةمالا قافناو .قالخآ ریغب ةمال ءاقب ال هنأ ذإ .حلاصملا ساسآ

 لیبس يف اهقافنا نع لاحب لقي ال قالخألا ىلع ظافحلا لیبس یف

 .نمالا قیقحتو نطولا نع عافدلا

 :رارصاو عافد

 اًمقوم نكي مل طالتخالا ةيضق نم روتکدلا فقوم نأ قحلا

 ؛عجارتي مل «هءاطخأو هطيلاغأ هل اوركذو ءاملعلا هجاو نيحف ءاضراع

 .هنع اعافدو هيأر ىلع اًرارصإ رمألا هداز لب

 ةيضق نع اهررحم لاؤس ىلع اًياوج يرصملا ةديرج يف بتكيف

 :هصن ام طالتخالا

 جاتحت الو ءاكش ريثت الو اًسبل لمتحت ال ةحارص يف كل لوقأ»
 قالخأب لصتت ىتلاو اًريخأ تريثأ ىتلا ةلأسملا هذه نإ :ليوأت ىلإ

 قح يف مثإلا نمو .لقأ الو رثكأ ال ةفيخس ةلأسم ةعماجلا يف نيسنجلا

 ةلأسمل يرصملا وجلا يف داسفلا عاشي نأ نطولا قح يفو «قوذلا

 ةرغ موي يرصملا ةدیرجب رشن يذلا «ينابقلا مالسلا دبع دمحم خيشلا لاقم نم )۱(

 .۳۱۹/۱ نیسح هط ایاضق قئاثو نع القن .ھ١٥۱۳ ةنس مرحملا
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 هللا باتک يف فرعآ ال يننإ :لوقآ تلز امو تلق دقف .هذهک ةفيخس

 نأ نایتفلاو تایتفلا ىلع مرحي اصن يئ هلوسر ةنُس يف الو لجو زع
 بدالاو ملعلا مهملعی ذاتسآ لوح سردلا تاقلح يف اوعمتجی
 .(۱)«نفلاو

 مرحي اصن ةّنَّسلاو نآرقلا يف فرعی ال هنأ ىلع دکآ روتکدلا نألو

 ءاهقفلا يأر قوسآ سردلا تاقلح يف اوعمتجی نأ نایتفلاو تایتفلا ىلع

 .صوصخلا ىلع ةطقنلا هذه يف

 طالتخالا حابي له :هصن ام «ةأرملا ماكحأ يف لصفملا» يف ءاج]

 يقلتل ةدحاو ةفرغ يف روكذلا عم ثانإلا سلجتف یيلعتلا ضرغل

 روكذلا نيب لصفلا نم دب ال مأ ؟تايلكلا يف نآلا يرجي امك «سردلا

 ؟هب ةلقتسم ةفرغ يف قدح ىلع فنص لك ميلعتو ثانإلاو

 ميلعتو «ةدح ىلع ءاسنلا ميلعتو لصفلا نم دب ال :باوجلاو

 مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا كلذ ىلع ليلدلاو «ةدح ىلع لاجرلا

 انبلغ :ِلك یبنلل ءاسنلا تلاف :لاق يردخلا ديعس ىبأ نع يراخبلا

 هيف نهيقل اًموي نهدعوف .كسفن نم اًموي انل لعجاف لاجرلا كيلع
 نم ةثالث مدقت ةأرما نکنم ام» :نهل هلاق امم ناكف .نهرمآو نهظعوف

 :لاق ؟نينثاو :ةأرما تلاقف ءرانلا نم اًباجح اهل اوناك الإ اهدلو

 لك كنومزالي لاجرلا نأ «لاجرلا كيلع انبلغ» :ىنعمو ۰"«نینئاو
 ىلع ردقن ال ةفعض ءاسن نحنو «نيدلا رومأو ملعلا نوعمسیو مايألا

 ھ١٣۱۳ ةنس ةجحلا يذ نم ۳ ءاعبرالا موي «ي مملا» ةديرج ىف درلا اذه رشن )۱

 .۳۰ ۰۳۰۳/۱ نیسح هط ایاضق قئاثو نع القن .م۱۹۳۷ ةنس سرام ۱۳ قفاوملا

 .هجیرخت قبس (0)
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 ملعتنو عمسن مايألا نم اًموي - انل نّیع :يأ - انل لعجاف مهتمحازم

 .نیدلا رومآ

 زاوج» : "  - ينيعلا مامإلا لاق امك - ثیدحلا اذه نم طبنتسیو

 امیفو كلذ يف لاجرلا عم نهمالک زاوجو نهنید رومآ نع ءاسنلا لاؤس
 .(هيلإ ةجاحلا نهل

 ةدح ىلع نوكي ءاسنلا ميلعت نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهف

 ملعلا عامسل طالتخالا ناك ول ذإ «لاجرلاب طالتخا نود نهدحوو

 اًموي نهل نيعي نأ يب يبنلا نم نبلط امل ءاًعئاس نيدلا رومآ ملعتو

 ناك ول كلذكو .نيدلا رومآ نهملعي نهب هيف عمتجي نهب اًصاخ

 موي ای يبنلا نهل لعج امل نيدلا رومآ ملعتل اًعئاس لاجرلاب نهطالتخا

 .هنم كلذ نبلط امدنع نهدحو

(0 

 نع ميلعتلا يف طالتخالا غوسي ال هنأ اضیآ ثيدحلا نم دافتسیو

 هللاو ةالصلا ىف زئاج وه امك لاجرلا فلخ ءاسنلا لعج قیرط

 طالتخاو) :اًضيأ عوضوملا اذه يف "”قحلا داج خیشلا لوقیو

 حیحص حرشب يراقلا ةدمع باتک بحاص ينيعلا نیدلا ردب مام الا وه : ينيعلا )۱(

 ‹ثيدحلا مولع يف ثحابم : ناطقلا عانم : عجار .ه/00 ةنس يفوت يراخبلا

 . ٤۳ص

 .4۳۲ 4۳۱/۳ ةأرملا ماکحآ يف لصفملا ءنادیز ميركلا دبع .د (۲)

 ةيلهقدلا ةظفاحمب اخلط زكرم ةرطب دیلاوم نم قحلا داج يلع قحلا داج خیشلا )۳(

 صصخت لخدو ۰۱۹۳ ةنس ةعيرشلا ةيلك نم ةيملاعلا لان .۸۱۹۱۷ ةنس

 نيع یتح فئاظولاو لمعلا يف جردت ص۰۵ ةنس هتزاجا لانو يعرشلا ءاضقلا

 سفن يف رهزألل اًخیش مث ء۱۹۸۲ ةنس فاقوألل اًريزو مث م۱۹۷۸ ةنس اًيتفم

 .ه١517١ ىلوألا ىدامج قورشلا ةديرج .ماعلا
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 ةجرد ىلإ یقری لب «عورشم ريغ رمآ غولبلا دعب تانبلاو نینبلا
 يتلا ةقهارملا نس يف امیس ال ؛داسفلا ىلإ عئارذلل اذس روظحملا .

 .(ةطلاخملاو ثیدحلا يفو سبالملا يف مالسالا بادآب

 ات ال ال ال ال ل

 دض زیمتلا لاکشآ ىلع ءاضقلا ةيقافتا لوح :قحلا داج يلع قحلا داج خیشلا )١(

 ھ١٤٢۱ ةنس رفص رهش «رهزألا ةلجم ةيده - یمالسالا روظنملا نم ةأرملا

 .44ص ۰۵۱۹۹۵ ةنس ويلوي

of 
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 ثلاثلا ثحبملا

 ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا ةيضقو نيسح هط

 دقف هنیزتو طالتخالاو هريربتو جربتلا نع نيسح هط ثدحت امك

 رعشت ظافلأب اهيف ملكتو «ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا ةيضق يف ضاخ

 .ةأرملاو لجرلا نیب ةقلطملا ةاواسملاب نوداني نمل دييأتلاب

 اباضق ةجلاعم يف نيركفملا دوھج ضعب نع هثيدح قايس يفق
 انل نهيف انيأرو فعضلا نم نحن نهانأرب دقو) :هصن ام لاق ةأرملا

 اًرابكإ انسفنأ عم انتريس نهعم ريسن نأب انسفنآ انذخأو اًدادنأو ًالاثمأ

 لخبن الو اهيلع نصرحي يتلا ةاواسملا هذه يف نهقحب اًفارتعاو «نهل

 نظلا ربكأو .؟'"(هيف ةشقانملل ىنعم ال اًررقم اّمح اهارن انأل اهب نحن اهب

 يف ةاواسملا ةأرملل اهب فرتعي يتلا ةاواسملاب دصقي ال روتكدلا نأ

 فرتعي هذهف تابجاولاو قوقحلا اهب تبثت يتلا اهنمو ةيعرشلا ماكحألا

 .مالسالا عئارشب ةلص هل نم لک اهفرعيو «ينادلاو يصاقلا اهب

 اذإو ءاهماكحأب ةبطاخمو ةعيرشلا فيلاكتب ةفلكم لجرلاك ةأرملاف)
 ةأرملا ناف «لقعلاو غولبلا اهماكحأب باطخلاو فيلكتلا طانم ناك

 ۔۷ ؛ ص «ةيتاذلا ١ ةمجرتلاو ةريسلا نيب بب نیسح هط : نارهم ةديشر .د (١)
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 تغلب اذإ اذه یلعو لجرلا يف ققحتی امك ینعملا اذه اهیف ققحتی

 ءاهماكحأي ةبطاخمو ةعیرشلا فيلاكتب ةفلكم تراص ةلقاع تناكو ىثنألا

 ؛ماکحالا هذه اهررقت يتلا تابجاولا اهيلع تبجوو قوقحلا اهل تتبثو

 كلذك ةهجوم لجرلا ىلإ ةهجوملا هماكحأو عراشلا تاباطخ نإ مث

 ."”(ةأرملل

 ديري ءاسنلا نم تالجرتملا ضعب نأ فسألل ثدحي يذلا نكل

 لجرلا عم نيواستي نأب نهضعب ةبلاطمك هل سيل ام بلط يف طتشي نأ

 ددعت لجرلل حابي امك جاوزألا ددعت نهل حابي نأ وأ ثاريملا يف

 قح اهل نوكي نأ وأ لجرلا ةداهشب اهتداهش يواست نأ وأ تاجوزلا

 .لجرلل قح وه امك ةماوقلا

 مضهو ةأرملا ملظب لاجرلا نم ةاسقلا ضعب موقي لباقملا يفو

 ةيناسنإلا يف ةماعلا ةاواسملا سحي ميركلا نآرقلا ربدتي يذلا نإ»

 بجاو ءاقلف رثكأ اًمح لجرلا ىطعأ اذإ هنأو ثانالاو روكذلا نيب

 ."”(شئاط لیضفتل ال «لقثأ

 لمحلاو سافنلاو ضيحلا لغاشم نع اًديعب لجرلا ناك املا

 تفلتخملا فرحلا ةاناعمو «باعصلا ةاقالم ىلع دلجأ ناك عاضرلاو

 هفلك دقف مث نمو «وه هب قصلآ قزرلا ءاغتبا ضرألا يف برضلا ناكو
 كلذ عبتو « تاریقفلا ثانالا هتبا رق یلعو هتجور ىلع قافنإلاب مالسإلا

 .ريسي فرصتب ۱۷۵/6 ةأرملا ماكحأ يف لصفملا :ناديز ميركلا دبع .د )١(

 ةيرصملا ةئيهلا «ةدفاولاو ةدكارلا ديلاقتلا نيب ةأرملا اياضق :يلازغلا دمحم خيشلا (۲)
 .۳۵ص ۰۱۹۹۹ ةنس ةرسالا ةبتكم «عيمجلل ةءارقلا ناجرهم «باتكلل ةماعلا
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 لووسملا هنال ءاّبلاغ لجرلا بیصن فصن ثاریملا ىف ةأرملا بيصن نأ

 تقحتساو رهملا هنم تذخآ تجوزت ادا يهف ءانمدق امك ةقفنلا نع

 هذه هليمحت دعب ثاريملا يف هعم ىوست نأ ملظلا نمو ةقفنلا هدنع

 .«تابجاولا

 لثم اوطعي وأ لاجرلا لاني ام لاثم نلني نأ ءاسنلا تنمت اًميدقو
۶ 

 مکضعب كب ہلا لصف ام ارم الو# :لجو زع هللا لزنأف اوطعأ ام

 "4ك اب ٹییت کالم اوستا اني ثیصت لار عب ل
 وزغي الو لاجرلا وزغي :تلاق اهنآ "”ةملس مأ نع يذمرتلا ىور)

 لصف ام ْاَوَنَمَكَت الو# :هللا لزنأف ثاريملا فصن انل امنإو ءاسنلا

 نايبصلا الو ءاسنلا نوئروی ال ةيلهاجلا ناك : “ةداتق لاقو . . .هكُدَّنأ

 لعج ول نأ ءاسنلا ىنمت نييثنألا ظح لثم ركذلل لعجو اوُثَرُو املف
 ىلع لضفن نأ وجرنل ان :لاجرلا لاقو «لاجرلا ءابصنأك نهؤابصنأ
 الو :تلزنف ثاريملا يف نهيلع انلضف امك ةرخآلا يف انتانسحب ءاسنلا
 ١ یا لصف اک ار

 د :ةدحتملا ممألا نالعإو مالسإلا ميلاعت نيب ناسنإلا قوقح :يلازغلا دمحم )١(
 .۱۲۱ص ۰۱۹۹۳ ةنس ءه١4١ ةنس ء١ط قوعدلا

 .۳۲ :ةيآلا یاسنلا ةروس (۲)

 اهوبآ ناکو دنه اهمساو ةيموزخملا ةيشرقلا ةريغملا نب ةيمأ يبآ تنب ةملس مآ (۳)

 دسالا دبع نب ةملس يبأ دنع هلبق تناکو ايب يبنلا جوز .بکرلا دازب فرعی

 ۰۳۵۱/۲ ةباغلا دسآ .ةنيدملاو ةشبحلا ىلإ ترجاه «يموزخملا

 نع یور ثیدحلا يف ةجح ائومأم ةقث ناك ؛يعبات .يسودلا ةماعد نب ةداتق (8)

 ھ۱۱۸ ةنس يفوت ردقلا نم ءيشب لوقی ناک «يرصبلا نسحلاو كلام نب سنآ

 ` .اهدعب امو ۲۲۳/۵ یربکلا تاقبطلا .فالخ ىلع ھ۱۱۷ ةنس وأ

 )٥( نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا ۰۱6۲/۵
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 ءاسنلا لوسر لهشألا دبع ينب نم ةيراصنألا ' "ديزي زي تنب ءامسأ نعو

 تنأ يمأو يبأب :تلاقف هباحصأ نيب وهو كك يبنلا تتأ اهنأ ايب يبنلا ىلإ

 لاجرلا ىلإ كثعب لجو زع هللا نإ «كيلإ ءاسنلا ةدفاو انآ .هللا لوسر اي

 دعاوق «تاروصقم ءاسنلا رشعم انإو «كمهلاب كب انمآف .ةفاك ءاسنلاو

 - لاجرلا رشعم  مكنإو مكدالوأ تالماحو یکتاوهش یضفمو «مكتويب

 ءزئانجلا دوهشو «یضرملا ةدايعو «تاعامجلاو عمُجلاب انیلع متلضف

 ناو «لجو زع هللا لیبس يف داهجلا كلذ نم لضفأو ؛ جحلا دعب جحلاو

 انلزغو «مکلاومآ مکل انظفح «اذهاجم وأ ارمتعم وأ اًجاح جرخ اذإ لجرلا

 ؟ریخلاو رجالا اذه يف مککراشن امفآ .مکدالوآ انیبرو «مکباوئآ

 : لاق مث هلك ههجوب هباحصآ ىلإ و يبنلا تفتلاف

 نم اهنيد رمآ يف اهتلءاسم نم نسحأ طق ةأرما ةلاقم متعمس له»

 .(؟هذه

 ءاذه لثم ىلإ يدتهت ةأرما نأ اننظ ام هللا لوسر اي :اولاقف

 نم كفلخ نم يملعأو ةأرملا اهتيأ يمهفا» :لاقف ی يبنلا تفتلاف

 .هتقفاوم اهعابتاو .هتاضرم اهبلطو اهجوزل ةأرملا لعبت نسح نأ ءاسنلا
 له يهو ةأرملا تفرصناف «هلک كلذ لدعی

 نکسلا نب ديزي تنب ءامسأو يه ربلا دبع نبا رمع وبأو لبنح نب دمحآ اهلعج )١(
 نبا هركذ .يناهفصألا ميعن وبأو هدنم نب هللادبع وبأ امهنيب زّيمو ةدحاو ةيصخش

 ۱۹/٦. ةباغلا دسأ يف ريثألا

 219/5 ةيراصنألا ديزي تنب ءامسأ ةمجرت يف ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا هركذ (۲)
 رازبلا هاور :هلوقب هيلع قلعو براقم ظفلب دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا هدروآو

 دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم :رظنا .فيعض وهو بيرك نب نيدشر هيفو
 بعشلا :ىف ىقهيبلا دنع فعض اهيف ىرخأ ديناسأ هلو ۱ ء٤

 قشمد 5 : رکاسع نباو ء(٥۸٥۲) ةباحصلا ةفرعم يف :میعن يبأو (۲۸۸۸۰۸ )

 .قرطلا عومجمب نسح وهو (۱۰۱۲) ء(۸٥۲۲)
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 عبارلا تحیملا

 ةأرملا ایاضق یف نیسح هط ءارآ مييقت

 عیطتسآ اهیلا راشملا ایاضقلا يف نیسح هط ءارال انتءارق لالخ نم

 نودیکی نیذلا نیرشبملا تاططخمل ةقفاوم تءاج ءارالا كلت نا : لوقلا

 ةرانال اًبصخ اًعترمو اعساو ائاب ةأرملا ایاضق يف اوآر نیذلاو مالسإلل

 .مهتاططخم قيقحتل ةدهمم اليبسو ء مهتاهبش

 يلاوحب رصمل يزيلجنالا لالتحالا دعب :يأ م۱۸۹۰ ةنس يفف)

 هرهظأ دوقح يبيلص هردصأ باتك رصم يف رهظ ةنس ةرشع يتنثا

 يف ةأرملا» وه هباتكو (يمهف صقرم) يرصملا يماحملا وه مكلذ

 ىلإ ةملسملا ةأرملا خيرات يف ىلوألا ةرمللو ءةحارص هيف اعد «قرشلا

 : یهو قددحم ةسمخ فادهأ قيقحت

 .ىمالسإلا باجحلا ىلع ءاضقلا :ًالوأ

 .اهنع بناجألاب ةملسملا ةأرملا طالتخا ةحابإ :اهناث

 .يضاقلا مامأ هعوقو باجيإو قالطلا دييقت :اًنلاث
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 ."'”(طابقألاو تاملسملا نيب جاوزلا ةحابإ : اّسماخ

 برغلا نم اهباحصأ اهاقتسا راكفألا هذه نأ روکنملا ريغ نمو

 هراثآو برغلا راكفأل ةعباتملا قيرط نع وأ هتاعماجب ةساردلا قيرط نع
 هب ماق يذلا ريطخلا رودلا كلذك ركني سيلو .هتايرودو هبتك ةءارقب

 ىلع اودمع ذإ .مهدالب ىلإ مهتدوع دعب ابوروأ يف ةساردلل نوئوعبملا

 دالب ىلإ برغلل يعامتجالا بناجلا لثمي امم هودهاشو هوأر ام لقن

 .نيملسملا

 بجعيو يسنرفلا حرسملا دجمي) ("”يواطهطلا ةعافر لثم لجرف

 ءانب ةمكحملا مامآ الإ نييسنرفلا دنع متي ال يذلا قالطلا نع ملكتيو هب

 لاجرلا طالتخا يف مهتاداع نع ملكتي امك .ةشحافلا ىوعد ىلع

 ىلع اليلد وأ داسفلا ىلإ اّیعاد جربتلاو طالتخالا نوكي نأ يفنيو ءاسنلاب

 سيل نيسنجلا نيب طالتخالاو روفسلا نأ دكؤيو ضرعلا يف لهاستلا

 .۳(قیبرتلا ىلإ هلك رمألا درم نأو داسفلا ىلإ اًيعاد

 ىف سرد يذلا ۳ نیمآ مساق اهددر ىتلا ىه اهتاذب راكفألا هذهو

 باتکلا ةصاخ .«ةديدجلا ةأرملاو «ةأرملا ريرحت» هيباتك ىف  اًضيأ اسنرف

 )١( ءرصم ةديقعلا راد ؛باجحلا ةدوع :مدقملا ليعامسإ دمحأ نب دمحم ط١١
 ىف ةأرملا ريرحت ةكرح :يدنجلا رونآ ٠فرصتب ۲۹ ۰۲۸/۱ ھ١٤٤٢ ةنس

 ددع ةيمالسالا ةلاصألا قيرط ىلع ةلسلس راصتألا راد «مالسإلا نازيم ۱١ء
 .7”ص

 .14ص «هتمجرت تقبس (۲)

 ةلجم ةيده ءةملسملا ةأرملا بيرغت يف قارشتسالا رود :ةكرب حاتفلا دبع .د (۳)

 .47 ۰41ص ۰۱8۰7 مرحملا ءرهزألا
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 .هدع دمحم مامولا فيلأت نم هنأ ضعبلا معزي يذلا لوألا

 مولعلاب ماملإ هل سيل هنأب مساق نع فرع امل كلذو

 نکل «هباتك ىلع ةيهقفلا ةغبصلا ءافضإ نم نكمتي ثيحب ةيمالسإلا
 ءاشنإلا نأو خيشلل تناك امنإ راكفألا نأ حجر» '''نیثحابلا ضعب

 دمحم خيشلا نع فورعملاو ؛مساق عينص تناك امنإ ةغايصلاو

 ولو .""بتكي امم رثكأ اهيلإ هجويو راكفألا يلمي ناك هنأ هدبع
 ةساردلا - نیرثؤملا كلذل نوكي نأ دعبتسي ال هنإف مالكلا اذه حص

 ركف نيوكت يف رثأ - هدبع دمحم مامإلا ركفب رثآتلاو اسنرف يف

 هط روتكدلا رثأت دقف «ةأرملا اياضقب قلعتي اميف نيسح هط روتكدلا
 هسورد ىلإ عمتسا نيح ىلوألا بلطلا مايأ يف مامالا ذاتسالاب

 هتسارد رثأ امأ .ةيفيصلا تازاجإلا يف هراثآ أرقي ناك نيحو رهزألاب

 ناك هط نأ نم كلذ ىلع .لدأ الو روكنم ريغ حضاوف اسنرف يف

 مل اسنرف ىلإ بهذ املف ةيباتكلا نم ملسملا جاوز ةمرح ىري

 هتجوزب جوزتف لمعلا لوقلا ىلإ مض ىتح هيأر رييغتب فتكي
 !!نازوس ةينارصنلا

 :ةأرملا اياضق يف نيقرشتسملا يأر

 مهتاهجوت بسح ةأرملا اياضق يف نيقرشتسملا ءارآ تفلتخا

 ةراضح هباتك يف الصف دقع نوبول فاتسوغ لثم لجرف ؛مهتاقلطنمو

 رياني 3 يف ةرداصلا هتديرجب مارهألا ريرحت سيئر تاكرب دواد :كلذ لاق نمم )۱

 ۰۱۹۲۸ ةنس

 ىلع ةرماوملا» نع القن ٦۷/١ باجحلا ةدوع :مدقملا لیعامسا نب دمحم (۳)
 .۷۷ ۰۷ص «جرف دمحم دیسلا روتکدلل «ةملسملا ةرسالا
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 هتباتک يف فاصنالاو قحلا هدئار ناك '''؛قرشلا يف ةأرملا» هامس برعلا

 رکد نآ لعب لمجملا همالك نم ناكف ةأرملل هترظن يف مالسإلا حدمف

 :باجعإو باهسإب ةأرملا اياضق

 عفر يذلا «مالسإلا نإ :انلوق نذإ ءرركن نأ عيطتسن انهو»

 يأرلا اذه نع عفاد نم لوآ نكن ملو ءاهضفخ نم ٌديعب ءاّريثك ةأرملا

 تناس ىمليتراب ويسم مث '''لافسربود ناسوك هلثم ىلإ انقبس دقف
 فيضن لب .ةأرملا نأش عفر ىلع مالسإلا لضف رصتقي ملو «“”رليه
 عيمج نأ اننايبب اذه تابثإ لهسيو «كلذ لعف نيد لوأ هنأ اذه ىلإ

 .“”«ةأرملا ىلإ تءاسأ برعلا لبق تءاج يتلا ممألاو نايدألا

 فورعملا - «موابینورج نوف فاتسوغ» لثم الجر دجن نيح ىلع <

 دم هنأ ىلع یہ ابلا ضعب هفنص يذلاو مالسإلا ىلع هدقحب

 طلخيف فاصنإلا رهظمب رهظي نأ لواحب - نیقرشتسملا نم نيفرطتملا
 يف هلاوقآ نمف ءطبختلاو بارطضالا نم ءيش يف عقيو لطابلاب قحلا
 :نأشلا اذه

 )١( تاحفصلا ىف لصفلا اذه ءاج )۳۹۷ - 4۱5(.

 اسنرف دهعم ىف سرد یسنرف (۱۸۳۵ - ۱۷۵۹) كاج ناج ءلافسربود نيسوك )٢(

 راد يف ةيبرعلا تاطوطخملل ائیمآ بدتنا مث ۱۷۸6 ةنس هيف ةيبرعلل اًداتسأ نيعو
 تاباتکلا عمجم يف ارضع بختناو (۱۷۹۰ - ۱۷۸۷) نم ةيكلملا بتکلا
 ۰۱۹۵/۱ نوقرشتسملا .يقيقعلا ء(٦۱۸۱) بادالاو

 نایدآ ثحب يسايس بتاك وهو « يسنرف (۱۸۹۵ - ۱۸۰۵) رليه تناس يمليتراب )۳)

 ء(۱۸۵۹) يدنهلا اذوب ء(۱۸۱۰) نآرقلاو دمحم :اهنم «ةعيدب بتك یف قرشلا

 .۱۸۳/۱ نوقرشتسملا : يقيقعلا
 )٤( ۔ 4۰ ٤ص ءبرعلا ةراضح :نوبول فاتسوغ ٦٥٤.

 رامعتسالاب هتلصو ثیدحلا یمالسالا رکفلا هباتک یف یهبلا دمحم روتکدلا )٥(
 ۱ ٠ .44ةص ءيبرغلا
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 هنأ امك نهلاومآ يف فرصتلا ةيرحب ءاسنلل ی دمحم حمس دقو]

 هاجتالا كلذ ىلع ضقي مل هنکلو .ثاریملا ةيحان نم نهزکرم نّسح
 لا عمتجملا ریدقت يف ةيوناث ةلزنم ءاسنلا لزني ناك يذلا ماعلا

 نم وفا ايو قب یک ته هنأ لکم اکی اسلا لع کروم
 امي بیل تَظفح تكيف تحلل ""(نهروهم ينعأ) ولوت

 نشورشاو مجاعملا ىف فرزجفاع ڈین کیو واک ی هلا طفح
 رڪ الع تاک هل نإ ًاليبس نی او الف مکمل ن

 اًرربم ذختی يذلاو - يعيبطلا روکذلا قوفتب لئاقلا أدبملا لازي الو

 هذه ىلإ مالسالا دالب يف هب ًالومعم - ةيعامتجالاو ةينوناقلا مهتازایتمال
 «ةبيرلاو فوختلا عضوم ةأرملل ةطرفملا ةيرحلا حربت ال ثيح ةعاسلا

 ةيحانلا نم يبوروالا فرعلا لثمت ءطبلا ةياغب الإ عامجالا رقي ال ثیحو

 ةیساسآلا تاهاجتالا ىلع ریبک رييغت يأ لاخدإ نود طقف ةيحطسلا

 هجوب يعامتجالا ةأرملا زکرمو ةماع نیسنجلا نيب ةقالعلا مظنت يتلا

 .صاخ

 ةأرملا بجح مت دق ناك دیشرلا نوراه دهع ءادتبا دنعو ۰

 الا ةرحلا ةأرملا ىري نأ زوجي دعي ملف ةيعامتجالاو ةماعلا ةايحلا نع

 دق باجحلا اذه نأ نيح ىلعو .مراحملا نم نوبرقألا اهبراقأو اهجوز

 ةايحلا فجعأ هناف «تاقبطلا نيب طالتخالا ليهست ىلإ حجري اميف ىدأ

 لاوحأ ءوشن اًضيأ هنع دلوت امك «رظنلاب ةريدج ةجرد ىلإ ةيعامتجالا

 ملعتملا لجرلا نإ ثيح نم ةديهعلا دوهعلا دوسي ناك امل ةهباشملا ةيوق

 ال مكحت روهملاب هلم نم وفا اَميَو# :ىلاعت هلوق قرشتسملا ريسفت )١(
 .ةماوقلا اهبلطتت ىتلا تاقفالاو روهملا لمشت يهف كلذ نم معآ ةيالاف ميقتسي

 ہرحا : ةيالا یاسنلا ةروس قفز
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 الاصفنا ةلصفنم ءاسنلا نم ةفئاط ةينهذلا هتارسمو هتامتهم یف كرشي ناك

 .[ةیلئاعلا هتايح نهرطاشی ناك یتاوللا كتلوأ نع مات

 نأ دعب وهف ةريثكلا ءاطخآلاب معفم ركذلا فنآ قرشتسملا مالكف

 نسح مالسالا نأو ۰؟ةصاخ ةيلام ةمذ ةأرملل لعج مالسالا نأ ررقي
 نيسحتلا ظفل مدختسا اذامل يردأ الو (!!) ثاريملا ةيحان نم اهزكرم

 اذإف !لعف امو ؟فاصنإلا دصق هنأ هءارق مهويل عادخلا نم عون وهأ

 لعف ناك اذامف ثاريملا يف ةأرملا زكرم طقف نّسح دق مالسالا ناك

 .هلبق نم ةيوامسلا تانايدلا عابتأ لعف وأ ةيعضولا عئارشلا

 ىلع ةأرملل ةدايز نم نورقلا دعب نورقلا هب تءاج يذلا امو)
 ؟مالسإلا لدع نم اهبيصن

 رصعلا يف اهل ام ريخ هكردي مل مالسإلا يف اهل ام ريخ

 لازت الو «هيلإ ثيدحلا رصعلا اهملسي يذلا رشلا ىلإ سايقلاب ةمعنو

 نم توبث اهديؤي مل ىوعد اهلامو اهرضاح يف ثيدحلا رصعلا لئاضف

 اهايند يفو اهتيب يف اهنم ةأرملا ىوكشف عقاولا ثداوح امأف

 ةأرملل ريخ الف رظنلا ئدابم امأو دوهعلا نم دهع ىف تناك ام أوسأك

 نم ملس ام ناسنإلا ملسي اًناطيش ىطسولا نورقلا أدبم ىلع نوكت نأ

 .فرصتب ۲۲۵ ۰۲۲ص «مالسإلا ةراضح : موابينورج نوف فاتسوغ (١)

 لوقنا كلذ نم دصقآ يردآ امو هللا لوسر ىلإ عراشلا لمع قرشتسملا فیضی )٢(

 .هللا نع غلبملا يب لوسرلا رابتعاب زاجملا دصق مأ يحولا ةيرشبب
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 لذابم يف اكلم ةبذاکلا ةيسورفلا ًادبم ىلع نوکت نأ اهل ريخ الو

 .؟(ةقوسلا

 نآرقلا نم ةياب كلذ ىلع للدیو ةيوناث ةأرملا ةناكم نأ ررقی نارقلا نأ

 نولضفی مهنأب نیملسملا لعفب مالسالا مکاحی وه مث .هاوعد ديؤت ال

 .؟"ثانالا ىلع روکذلا

 برعلا فوختو برغلا يف ةطرفملا ةأرملا ةيرح نع ثدحتی مث
 فارصنالا بجي ال ريخو همازتلا بجي قح اهنأكو ؛اهنم نیملسملاو

 .يبوروألا فرعلا لبقت يف اهتطابت مالسالا دالب ىلع یعنی مث «هنع

 لهس باجحلا نأ يعدي مث اهمراحم ريغ نع ةأرملا ناص باجحلا

 برطضم رکف يأف ةيعامتجالا ةايحلا فجعأ هنأو تاقبطلا نيب طالتخالا

 .لجرلا اذه هلمحی

 ایاضق يف نیسح هط روتکدلا ءارآ نأب لوقلا عیطتسن انه نمو

 اهعم قستتو نيقرشتسملا نم نیفرطتملا راکفآ باكر يف ریست ةأرملا

 عم ةأرملل هترظن يف مالسالا اوفصتآ نیقرشتسملا نم اًرفن نأ نيح ىلع

 .دقتعملا يف هل مهتفلاخم

 ءادعالا هب تدهش ام لضفلاو 2 ادعلا یتح هلضفب مانالا دهش

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .هموصخ لیطابآو مالسالا قئاقح :داقعلا دومحم سابع )١(

 .۱۳۹ص «م۱۹۹۹ ةنس ةرسالا ةبتکم «باتکلل

 .تلسناو اهتادب ينتمر :اذه ىلع اّبیقعت لاقي ام قدصآ (۲)

 ۵۵ ء



 هه

 ہی یر ےس ند ىو

 دعا ٭ ےک ®
4 

 رشاعلا لصختا اه 3

 تاراضحلاو نيسح هط
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 : ثحابم ةثالثو ديهمت ىلع يوتحيو

 : دیهمتلا

 .ةيبرغلا ةراضحلاو نیسح هط :لوألا ثحبملا

 .ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلاو نیسح هط : يناثلا ثحیملا

 .ةيمالسالا ةراضحلاو نیسح هط : ثلاثلا ثحبملا

 ات ال ال ال ال ال
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 مقرب

 یف يضل نع
 یں وزا بد سكش)
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 يخ ے3 رج ۔
 یصعرم) ید سکس

moswarat. coیہ یم  

 ل

 تاراضحلاو نيسح هط

 ھچ

 ديهمت

 تاراضحلا نع نيسح هط روتكدلا ثيدح يف ضوخلا لبق

 ىحالطصالاو يوغللا ىنعملا ىلع فقن نأ انب ردجي ةفلتخملا

 .ةراضحلل

 :ناتیضق كانه ةراضحلا فيرعت يف لوخدلا لبق نكلو]

 ددعتلاو راثكإلا يف ةبغرلا نم اًعون فیراعتلا ضعب يف دجأ ١
 نع اهرمع مويلا ديزي دق ةسسؤم يهو ءالثم ةلودلاف «ةريبك ةجردل

 دجن ةراضحلا يفو ءاًميرعت )١50( نم رثكأ اهل دجن ءماع فالآ ةعبس

 بعصي افورعم تاب رمأ ةرثاکلا ةرثكلا هذهو ءاّفيرعت )١50( نم رثكأ

 .هلوبق

 : لثم «ةبراقتم تاحلطصم ةدع ةيبرعلا ةغللا يف انيدل - ۲

 لاثملا لیبس ىلع ةيزيلجنالا يف اهلباقي ءةیندمو ةفاقثو قراضح

Culture)ءاّدحاو اطمن اومزتلي مل ةمجرتلاب اولغتشا نيذلاو (هن«تانعهتنم» -  

 يف ءيشلا تاذ اولعفو ةراضحلاب ةرمو ةفاقثلاب (Culture) اومج رت ةرمف
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 .[اذکهو تراضحلاب ةرمو ةفاقثلاب تمجرت ةرمف (ةانعدان٥”)

 لوح فالخلا ىلإ هدرم فالتخالاو ةريحلا ىلإ يدوملا سابتلالاو

 يف اياضقلا قدآ نم نوکت داکت حلطصملا ةيضقف) . .حلطصملا تالالد

 نودبو ...ةفاقثلاو ملعلا حاتفم وه فورعم وه امك حلطصملاف انرصع
 رارقتسا نکمی ال اهمهفو اهدیلوتو تاحلطصملا باعیتسا ىلع ةردقلا
 .(مهف الو ملع

 يف ةراضحلا فیرعتب أدبأ يعيبطلا هبیترتب ثحبلا عم يضمن يكلو
 .ةغللا

 :ةخللا يف ةراضحلا

 : "ناعم ةدع ىلع ةراضحلا ىتأت

 .تایغلا دض :ةراضحو اروضح رضحي رضح : لاقي -أ

 امك «هدوجوب : يأ شالق ةرضحب انالف تمکح :لاقی ۔ ب

 .هدنع : يأ عام ةرضحب ناک : لاقي

 . ریمتم دوجو : يا « ریمتم روضح ناللفل مويلا عيشي - ج

 .بايغلا دصض :رضخو «روضح موفو رضاح لجر : لاقي امك

 دشنآ دقو .ندملا :يأ .رضحلا ىف ةماقإلا :ةراضحلا - د

 ةمالا باتك ةلسلس .دوهشلاو ةراضحلاو نحن :يئارماسلا قازرلا دبع نامعن .د )١(
 ٦٦/١. ه١575١ ةنس ةدعقلا وذ ۸۰ ددعلا ةيرطقلا

 ةمألا باتک ةلسلس ءةیراضح ةمسو ...يوغل رايخ حلطصملا :رابش ديعس (۷)

 .۲۹ص ھ١٤٢۱ ةنس بجر ۷۸ ددعلا ةيرطقلا
 راتخمو ۰۱9۷ ص «زیجولا مجعملا ۰۱۹۲/4 برعلا ناسل :روظنم نبا (۳)

 .۱2۲ ۰۱۱ص «حاحصلا

 همهم



: (۱). 
 : يماطقلا

 انارت ةيداب لاجر يأف  هتبجعأ ةراضحلا نكت نمف

 : "”تبيطلا وبأ دشنآ امك

 بولجم ريغ نسح ةوادبلا نمو ةيرطتب بولجم ةراضحلا نسح

 :اخالطصا ةراضحلا

 انهو «ةنیدملا ىلإ يبرغلا اهلصأ دوعي حالطصالا يف ةراضحلا)

 نكاس رضحتملاو «ةنيدملا ینعمب (ةرضاحلا) ىبرعلا لصألا قباطي

 لباقم يف رضاوحلا لهأو ءرضاوحلا ناكس :ةيبرعلا يف عاشو ءرضحلا

 لبق رولبتي مل ةراضحلل يبرغلا لامعتسالا نكل «ةيدابلا لهأو ةيدابلا

 .””(رشع نماثلا نرقلا

 نايب نم دب ال ناك ةراضحلاو ةفاقثلا نيب اطلخ كانه نأل اًرظنو

 .امهنيب طبرت يتلا ةقالعلا نايبو امهنم لكب دارملا

 فقاوملاو تاباجتسالا عومجم يه اهتايوتسم ىندأ يف ةفاقثلا)

 هدوجو تارورض - هتيرقبع بسحب - بوعشلا نم بعش اهب هجاوي يتلا

 .لسانتو سبلمو لكأم نم يعيبطلا

 يبلغتلا ركب نب مشج ينب نم دابع نب ورمع نب مييش نب ريمع :يماطقلا )١(
 .ملسأو قارعلا يف بلغت ىراصن نم ناك ءرعاش (ديعس وبأ) يماطقلاب بقلملا
 ٦۸٦/٢. نيفلؤملا مجعم .ه۱۳۰ ماع يفوت ءرعش ناويد :هراثآ نم

 نب نيسحلا نب دمحآ (م550 - ٩۱۵/۸۳۹۶ - ۳۰۳) :يبنتملا بيطلا وبأ (۲)

 ءرعاش (بيطلا وبأ) يبنتملاب فورعملا يفوكلا ؛يفعجلا دمصلا دبع نب نسحلا
 مجعم .رعش ناويد :هراثآ نم ءرعشلا يف هرصع لهأ قاف ةفوكلاب دلو «ميكح

 ۰۱۲۲/۱ نيفلؤملا

 ۰1۲/۱ دوهشلاو ةراضحلاو نحن :يئارماسلا قازرلا دبع نامعن .د (*)
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 : یه .ةئالث اّهجوآ ةفاقثلل ناف عفرألا ىوتسملا ىلع امأ

 فاهرإو يلامجلا سحلا نيوكت «يدقنلا سحلا ةيقرتو ركفلا ةيمنت

 .يقالخألا سحلا سرغو ميقلاب كاسمتسالا «قوذلا

 عزنت ةراضحلا ناف ةيصوصخلا ىلإ عزني ةفاقثلا موهفم ناك اذإو

 .ةيمومعلا ىلإ

 اهنأش يف اهكراشي ال ممألا نم ةمأب ةصاخلا ةراضحلا يه ةفاقثلاف

 نيد ةراضح لك ءاروو ءاهتامس مستنو قمألا هذه ةعبص لمحت دحآ

 .؟(ةدحاو ةراضح رهن يف تافاقث ةدع بصت دقو

 عیمج نيب عمجی كرتشم ثارت اهنأب ةراضحلا اوفرع انه نموا

 لثم عطقنی ال ومن يف «يناسنإ ثرإ اهنآو .اهثیدحو اهمیدق «بوعشلا
 «ماودلا ىلع هيف بصت ةديدع دفاور هلو «جاومألاو هایملاب رخاز رحب

 .«ةیموقلا تافاقثلا يه دفاورلا كلت

 (culture - civilization) نيحلطصملا نم لعجی) نیفقثملا ضعب نکل

 ىلع ارصاق ۷اا ت ان٥ لعج نم كانهو ۳۲ رولیات یدل امك نیفدارتم

 مالسالا باتک نمض ثحب «تاراضحلا راوح :يميهاربالا بلاط دمحآ .د (۱)
 ۰۱۱ص ۰۲۰۰۲ ةنس ويلوي 44 مقر يبرعلا باتک برغلاو

 .۸٦ص «دوهشلاو ةراضحلاو نحن :يتارماسلا نامعن .د (۲)

 نبا هتایحرسم رهشآ يزيلجنا يحرسم بتاکو رشان (۱۸۸۰ - ۱۸۱۷) موت رولیات (۳)

 لیتغا امدنع نطنشاوب دروف حرسم ىلع تلثم يتلا ۱۸۵۸ يكيرمألا انمع
 ۰4۱۸۲۳ رفاسملا ةرکذت» ةئاملا ىلع وبرت یتلا ىرخألا هتایحرسم نمو «نلوکنل

 ةيبرعلا ةعوسوملا .دیر سلراشت ةقيدص عم اهبتک يتلا (۱۸۲۲ ةعنقأو هوجو»
 ٦٦۹/۲ ةرسیملا

 ھ۳



 داعبآ لكل الماش هلعجی نم كانهو ...ناملألا لثم يداملا مدقتلا

 صاخ وه امب مدقتلا رصحي ثلاث قیرفو ...نييسنرفلا لثم مدقتلا

 سماخ قیرف كانهو .. .ةعامجلاو درفلل الماش هلعجی عبارو «درفلاب

 كانه :يأ .اّیملاع اّموهفم (ق٥انععانمد) حلطصم نم لعجی نآ لواح

 .- انمدق امك - بیصنب لک اهیف تاعمتجملا مهاست «ةدحاو ةراضح

 سکعی سداس قیرف كانهو بعش لکب ةصاخ یهف ةفاقثلا امآ ۔

 .(ةصاخ ةراضحلاو ةماع ةفاقثلا لعجیف ةيضقلا

 يف اهورصح دق ةراضحلل مهفیرعت يف نویبوروألا ناك نئلو

 ناسنالا اهبستكي تاداعو نيناوقو بادآو نونفو تادقتعم نم اهتالمتشم

 موقأ اًميرعت يمالسالا روصتلا يف اهل ناف هعمتجم يف اوضع هتفصب
 .ىدهأو

 :يمالسإلا روظنملا يف ةراضحلا

 عيمجب ةداهشلاو روضحلا يه] :يمالسإلا روظنملا يف ةراضحلا

 ةيبوبرلاو دیحوتلا ميق نطبتسي «يناسنإ جذومن اهنع جتني يتلا ءاهيناعم

 هسيماون عضاوو «نوكلا قلاخ ةيندحاوب قلعتي ؛يبیغ دعبک اهنم قلطنيو
 يف يه هتلاسرو ناسنإلا رود نإف مث نمو «هرییست يف مكحتملاو هننسو

 ةيجزتو ؛اهنیسحتو هضرأ ریمعت يف نوکلا اذه قلاخ نع ةفالخلا قیقحت
 ءاهتازيمب عافتنالاو اهيلع نيكمتلا مامت قيقحتو ءاهيف سانلا شاعم

 ءاهعم مالس ةقالع ءانبو ؛نوکلا يف تارخسملا عم لماعتلا نسحو

 كلذك .هتنايصو هظفح نم دب ال قزر وأ ءهللا حبست تاقولخم اهنأل

 .فرصتب 1۷ ۰11ص « قباسلا عجرملا (١)

 هكا



 اهساسآ «ضرألا رهظ ىلع ناکم لك يف «ناسنالا ينب عم ةقالع ةماقإ

 .[ةرخآلاو ایندلا ةداعس ىلإ ةوعدلاو ریخلا بحو «ةفلألاو ةوخألا

 ات ال ال ال ال ال

 ۰۷۲ص « قباسلا عجرملا )۱(
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 لوألا تحیملا

 ةيبرغلا ةراضحلاو نيسح هط

 یلوالا بلطلا لحارم ىف وهو ةيفيصلا نيسح هط تاءارق تناك

 بتكلا ضعب ىلع علطا ذإ ةيبرغلا ةفاقثلا ىلع ىلوألا ةذفانلا ةباثمب

 ةفئاطب هطالتخاو ةيرصملا ةعماجلا ىلإ هفالتخا تناكو

 ابوروأب نیسح هط ناتتفا لیبس يف ةيناث ةوطخ اهامسأ امك (نیشبرطملا)

 هعور يف شیواج زيزعلا دبع خيشلا یقلآ دقف] . . .ةيبوروألا ةراضحلاو

 ةركفلا هذه نأ بيرغلاو ....ةصاخ اسنرف ىلإو ابوروآ ىلإ رفسلا ةركف

 ىلع ال اهيلإ رظني هتلعجو «هتایح نم اءزج تحبصأو .هسفن تج زام

 ."”نوكت نأ بجي ةقیقح اهنأ ىلع لب .ناظقي وأ مئان هبعادي ملح اهنآ

 مامآ ةيلج ةحضاو ةيسفنلاو ةيركفلا نيسح هط ةيمازهنا انل رهظتو]

 جوزتم هبحاصو ءابوروأ ىلإ ةثعبلا يف اوضع راص يذلا بيدألا هبحاص

 يغبني امك هسفن يف اهراثآو ةيبوروألا ةايحلا مواقي نل هنأو ءةّیفو ةأرماب

 .فرصتب 1۷/۳ مايألا :نیسح هط (۱)

 هدم



 ءاياطخلا يف سمغنی فوس كلذلو .اهمواقی نأ هجوزل يفولا لجرلل

 نأ هسفنل حیبی ال هنکلو تعماجلا ىلع بذکی نأ هسفنل حیبی وهو

 هط هبیجیف ؛نیمآ يفو هنأ اهل معزیف ءالصتم اًبذك هتأرما ىلع بذکی

 الو هب رهجي داکی ال قیمع بضغ هذخأو هبلق برطضا دقو نیسح

 ىلع كلذ عم مدقت مث ابوروآ يف مئأتس كنآ ملعت تنأ : هیفخی داكي

 دمعتتو مئالا دیرت نذإ تنأف «رفسلا اذه يف دتشتو ءاهيلإ رفسلا

 .ةيصعملا ىلع رصتو ةئيطخلا

 یتح ۔ هقیدص ينعي - هينذأ غلبت دكت مل هذه ةيصعملا ةملك نكلو

 لهاذ مجاو انأو :هط لوقي ضيرع كحض يف عفدناو هنونج نج

 ّيلإ بوثت مث هسم يذلا لبخلا اذه نع رمألا لوآ يسفن لأسأ توهبم

 ةبجلا سحأو يسأر ىلع يتلا ةمامعلا سحأ انأ اذإو «الیلق ًاليلق يسفن
 ينأو خيش ينأ ركذأو ءافابسإ يمسج ىلع اغبسأ نيذللا ناطفقلاو

 يبحاص نأو «نیدلا لجر ثيدح يبحاص ىلإ تثدحت ينأو یيرمزآ

 دق ّيف هلمآ نأ یریو «لوالا يناكم ىلإ يندريو يب أزهيو ينم رخسی

 نييبوروألا ةذتاسألل يعامتساو ةعماجلا ىلإ يفالتخا نأو «باخ

 تنك امو ةيبوروأ بتک نم انأرق امو «هنم يعامتساو هيلإ يثدحتو

 یهلو هل ركنتلاو نييرهزألاو رهزألا ىلع جورخلاو ديدجتلا نم فلكتأ

 نيح ةذللا دجأ تنك امو عدبلا بحو قورملا نم هب يمرأ تنك امو

 نكي مل اذه لك اًديدج عدبلا بحو قورملا يف نوري سانلا نأ سحأ

 دج اذإف ءیلوألا ةبرجتلل تبثي داكي ال اًريسي ءالطو اًقيقر ءاشغ الإ

 الو اًمالك تسيل يتلا ةيلمعلا ةايحلا سورد نم سرد لوآ ناکو «دجلا

 نيدلا بتک نم ظفح ام ظفح يذلا حقلا يرهزألا خيشلا انأف .ارورغ

 هيفتك ىلعو «ليئضلا هبلق يف لمتحاو «نورقلا راثآ نم ثرو ام ثروو

 هك:



 .اًنرق رشع ةئالث ءانثآ لايجألا اهثراوت یتلا نینسلا لقث نیتریغصلا

 لمحآ الو ةعاجشلا منطصآ ال يل امو ؟هیفخآ مآ قحلا لوقآآ

 تییحتساو یبحاص نم تییحتسا دقل .. .هرکت ام ضعب ىلع ىسفن

 نأكو يتمامع يف باذ يسأر نأك تسسحأو يزخلا ىلإ تیهتنا یتح

 يتبج يف لءاضتآ تذخأو ءيش ىلع رقتست نكت مل ةمامعلا هذه

 امهؤلمي ال يسركلا اذه ىلع نارقتسي امهنأ يلإ لّيخ ىتح يناطفقو
 .''[ءيش 5 (١)

 هسقن ذخأي نأ ىلع هثحيو هرکذی يرهزألا يزلا اذه ناک املو

 هسفن نع حيزي نأ هط صرح هلادتعاو يأرلا ةماقتسا نم هلهأ كلسمب

 .ةصرف برقأ يف ءادرلا اذه

 ىلإ  هط - یتفلا دعصو) رفسلا بابسآ هل تأيهت امل اذلو

 ةجردلا يف هتفرغ غلبي دكي ملو ..هناطفقو هتبج يف رثعتي «ناهبصأ»

 هتبج نم جرخ ىتح ةنيفسلا عالقإ برقب نذؤملا سرجلا عمسيو ةيناثلا
 ٤ 5 ل ال f ہہ
 .'''(یيبوروألا يزلا يف لخدو هتمامع نم هففقحتو هناطفقو

 املاط يذلا وهو دعب رصم رداغي املو يرهزألا هيز نع لزانت

 هل لاقم يفف يبوروألا يزلاب يقرشلا مهيز اولدبي الآ نييقرشلاب باهأ
 :لوقي «ةدیرجلا» ةديرجب

 يزلاب هلدبتسي ليمجلا یقرشلا يزلا بحاص أطخلا لك ءیطخم)

 هيلإ وعدت ایز قرشلل نإ .ةعداخ ةوهشو بذاك ىوهل ةاضرم يبرغلا

 :نیسح هط ء۷٦۷٦ ۰11ص ارکفم نیسح هط :بستحملا دیجملا دبع .د )١(

 ۸۹ ۰۸۸ ص « بیدآ

 .۷۱/۳ مايألا : نیسح هط (۲)
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 يقرشلا يزلا لیدبت سيلف «همیلفاو هوج هیضتقی ايز برغللو هتعیبط

 ريغ جازمو ةطلتخم ةكبترم سفن نع الا ازداص قرشلا يف يبرغلا يزلاب
 ۲۷۷( لب

 رے MDT) نی ١
 :لوقي رخا لاقم يفو

 اوعیبی الأ ةصلاخلا ةحيصنلاب مدقتن ابوروآ يف انتملک نوآرقیس نیذلا

 ىلإ عمتسیو اهدهاعمو اهتاعماج ىلإ فلتخیو اسنرف ىلإ رفاسی

 سیقیو ةميدقلا هتایح نيبو ةديدجلا هذه هتایح نيب نزاوی) مث اهتذتاسآ

 نم اظح مهمظعاو سانلا دعسآ هسفن یریف میظعلا قرفلا نم امهنیب ام

 ."”(قيفوتلاو حاجنلا

 تملأ ةيلام ةمزال رصم ىلإ دري مث اسنرف يف اًماع هط ثکمیو

 هيلع ةوسقلا ةديدش تناك رهشآ ةعبرآ ةبارق رصم يف ثکمیف ةعماجلاب

 .نورق ةعبرآ اهنأك

 ةلجم اهترشن تایموی هبش يف ةرتفلا هذه يف هرعاشم هط لجس

 : لوقی

 .م۱۹۱۰/۱۰/۳۰ يف ةديرجلا (۱)
 .م۱۹۱۰/۱۱/۲ يف ةديرجلا (۲)

 ۸۱/۳ مايألا : نیسح هط (۳)



 «هيف ريكفتلاب وهلأ لبقتسم الو «هركذب معنأ يضام يل سيل)

 اًنونف يسفنب يرغيو ءنزحلا نم اًناولأ يبلق يف جيهي اًرضاح يل نكلو
 ةثالث ةعاسلا هذه ىف ركذأ تعاسلا هذه وه رضاحلا كلذ ىسألا نم

 اذه لثم يف ...مويلا اذهو ءابوروأ ىلإ ترفاس مويو «تدلو موي مايأ

 ىلع حبصي الأ وجرأ ةرهاقلا ىف ةليللا انأو «ةدحاو هنس ذنم ابوروآ

 اهتیضمآ يتلا رهشالا كلت ...دغلا اذه نع لیللا اهیآ حبصت ال .بايإ

 .(ام ةميق يسفن يف يداليم مویل تلعج يتلا يه اسنرف يف

 رثکآ امو ابوروآ سانلا راز ام رثکآ ام) :لوقی "”ىرخأ ةلاقم يفو

 اوداعو اهنع اولست ام عرسآ ام نکلو «اهقارفب اوقشو اهترایزب اودعس ام

 ينكلو «نيهلاو الو ؛نیرجض ريغ هيف اوناک ام ىلإ ةميدقلا مهتايح نم

 ةعوللا يسفن يف اهلواطت یکذآ الا يتبوأ ىلع مايألا تلواطت ام مسقأ

 .(ىسألاو مهلا يبلق 5 يف فعاضو ة ةرسحلاو

 ةفاقثلاب اًقيثو ًالاصتا لصتا ابوروأب نيسح هط ةسارد لالخو

 ةيفاقثلا هتايح یف ريبك ريثأت هل ناك يذلا رمألا ةينيتاللاو ةينانويلا

 .ةيلمعلاو

 تاحفص :يدنجلا رونأ :نع االقن ء١۱۹۱ ةنس ربمفون ١4 يف ةرداصلا روفسلا )١(
 باتك هفرعي امك نيسح هط :باتک نمض ثحب) نيسح هط ةايح نم ةلوهجم

 5۹ ۰ ۵ ۹٩ص (هرصع

 ردصملا :يدنجلا رونآ نع القن م۱۹۱۵ ةنس ربمفون ۲6 يف ةرداصلا روفسلا (۲)
 ۰.۱۰ ص «قباسلا
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 :ةينانويلا ةراضحلاو نیسح هط

 هتسارد نابإ نانویلا راثآ نم ریثکلا سردي نأ نیسح هط عاطتسا

 ىلإ رظنی ناك هنأ یتح .هنادجو يفو هرکف يف رثآ يذلا رمألا ءابوروأب
 ةيبوروألا ةضهنلا دهع ءاباو «ةثيدحلا ةراضحلا ءابآ مهنأ ىلع نانويلا

 اذإ .هروذج نم اًفطخ ٩ تراس فطخأ نأ عيطتسأ ال) :لوقي ناكف

 ىلإ هدوقأ نأ ّيلع «ةراضحلا بكرب قحليو ضهني نأ ينطول تيغتبا

 وأ نوسني اندالب يف ثارتلاب نولئاقلا .ةرضاحلا ةيملاعلا ةضهنلا روذج

 نأ ماوس ةجيتنلاو «نولهاجتي وأ نولهجي مه كلذب «نانويلا نوسانتي

 ."”«نانويلا تلقن اهروصع ىهزأ يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا

 هتدوع دعب هجاتنإ نم ربكألا بناجلاب ةينانويلا ةفاقثلا ترثأتسا اذلو

 ةعماجلا ىف سيردتلاب هلمع هجوتلا اذه ىلع هدعاس اممو ءابوروأ نم

 .ينامورلاو ينانويلا خيراتلل اًذاتسأ ةميدقلا

 تماق يتلا «ةينانويلا ةفرعملا ةيرظن نأ نيسح هط دقتعا دقو»

 يف ةيوق ةراضح اهيلع موقت لازت ال ميدقلا نمزلا يف ةيوق ةراضح اهيلع

 ةفرعملا ةيرظن نأ ىلإ بهذي لب «ثیدحلا رصعلا يف اكيرمأو ابوروآ
 ىلإ اهب ةرثاتم ةيناسنإلا لازت ال يتلا ةیلقعلا ةايحلا ردصم يه ةینانویلا

 ينيتاللاو ينانويلا ركفلا ةداق نأو ءرهدلا رخآ ىلإو دغ ىلإو مويلا

 نم هضرتعا امو يناسنإلا لقعلا خيرات نوصخلي مهل مجرت نيذلا

 دلو .ةيدوجولا ىلإ ةاعدلا رابك نم ىسنرف فوسليف .رتراس لوب ناج وه :رتاس ()

 يضاملا نرقلا نم عباسلا دقعلا ةياهن يف ةرهاقلا ةعماج يف رضاح م۱۹۰۵ ةنس
 ةلاسر :نازيملا ىف ةيدوجولا :شولغ ىفطصم .د : عجار ء۳ هنس يفوت

 .۵۳ ص ۰۱۹۸۵ ةنس ٤ ددع فاقوالا ةرازو ءمامإلا

 .۱۷۰ص ءاّرکفم نیسح هط :بستحملا دیجملا دبع .د نع القن (۲)

0۸ 



 وه ثيح ىلإ یهتنا یتح يقرلاو ةلاحتسالا ناولآو روطتلا بورض
 ۱ .«نآلإ

 يرصملا لقعلاب اًرثأت بوعشلا دشآ نأ ىلإ نيسح هط بهذيو
 ."”ينانويلا لقعلا وه كلذ دعب هيف اًريثأتو ًالوأ

 دالبلل "ردنكسإلا حتف ناك املف) ةقالعلا هذه اًروصم هط لوقي

 ةراضحب قرشلا لاصتا دتشا ءدالبلا هذه يف هئافلح رارقتساو ةيقرشلا

 رصم تحبصأو «صاخ عونب ةراضحلا هذهب رصم لاصتا دتشاو نانويلا

 مصاوع نم ةمصاع ةيردنكسإلا تحيصأو «ةینانویلاک وأ ةينانوي ةلود

 ملاعلل ةينانويلا ةفاقثلا رداصم نم اًردصمو ؛ضرألا يف یربکلا نانويلا
 .* (میدقلا

 :هصن نیسح هط همدق لاوس ىلع ةباجإ ءاج قباسلا مالکلا اذه

 ىلع مکحلاو مهفلاو كاردالاو روصتلا يقرش يرصملا لقعلا لم)
 ؟ءایشالا ىلع مکحلاو مهفلاو كاردالاو روصتلا يبرغ وه له مأ ءایشالا

 لجرلا مهفي نأ :يرصملا لقعلا ىلع رسیآ امهیآ :ةيلج ةزجوم ةرابعبو

 یلعو “(يزيلجنإلا وأ يسنرفلا لجرلا مهفی نأ وأ .ينابايلا وأ ينيصلا

 امهمو ثحبن امهم هنآ) يئاهن مکح ىلإ یهتنا ةقباسلا ةباجالا ءوض
 ماق يذلا - يبوروألا لقعلا نيب نأ ىلع انلمحی ام دجن نلف صقتسن

 )١( «ةيركفلا هرداصمو نيسح هط : ثيعم دماح لامك .د ص٤٥ .

 .؛ 5ص .قباسلا عجرملا )۲(

 قرشلا دالب يف ةيبرح تاوزغ هل تناك يقيرغا لصأ نم ينودقملا ردنکسالا (۳)

 ةيرصملا ةئيهلا ءميدقلا ملاعلا ثارت :جروب يد .ج.و : عجار ہو ةنس تام

 .١١5ص ء۱۹۹۹ ةنس ةرسألا ةبتكم .باتكلل ةماعلا

(o)۱۷ص «ةفاقثلا لبقتسم . 
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 .''”(اًيرهوج اًقرف يرصملا لقعلاو - ينانويلا ثارتلا ىلع هةر ۹" 5 55 5

 ركتبت نل ةديدجلا رصم نأب نمؤم) هنأ ةحارص لكب هط نلعي اذلو

 ةميدقلا رصم ىلع الإ موقت نلو ءاعارتخا عرتخت نلو ءاّراكتبا
 مل اًمهف سانلا مهفي وأ ماهفألا ىلع رومألا سبتلت ال یتحو ""(ةدلاخلا

 ةبراوم الو ءاوتلا ريغ يفو حوضوب هدصق نع نابأ هيلإ دري ملو هدصقي
 :لاقف

 يف الو ءًالاسرإ لسري مالكلا يف تسيل كلذ ىلإ ليبسلا نکلا

 سيل ةميقتسم ةنيب ةحضاو يه امنإو «ةقفلملا عاضوألاو ةبذاكلا رهاظملا

 ريسن نأ :يهو ددعت اهل سيل ةذف ةدحاو يهو «ءاوتلا الو جوع اهيف

 ءاكرش مهل نوكنو ءاّدادنأ مهل نوكنل مهقيرط كلسنو نييبوروألا ةريس

 هرکی امو اهنم بحي امو ءاهرمو اهولح ءاهرشو اهريخ «ةراضحلا يف

 وأ عداخ وهف «كلذ ريغ انل معز نم «باعی امو اهنم دمحي امو
 .۳«عودخم

 اًعفد ةثيدحلا ةايحلا ىلإ نوعوفدم] اننأب هجوتلا اذه هط للعیو

 اهرهوج يف فلتخت ال يتلا انتجزمآو انعئابطو انلوقع اهيلإ انعفدت اًمينع
 مهعئابطو نييبوروألا لوقع نع اًدج ةميدقلا دوهعلا ذنم اًريثك الو الیلق

 تامازتلالاو ءاهانمربأو اهانیضمآ يتلا تادهاعملا اهيلإ انعفدتو مهتجزمأو

 يف انيحضو ىصحت ال اًدوهج اهليبس يف انلذب لب «نيضار اهانلبق يتلا
 «لاومألا مئارك اهليبس يف انقفنأو ةرهاطلا ءامدلاو ةيكذلا سفنألاب اهليبس

 .۳ 9ص «قباسلا عجرملا )۱(

 ۰۱۱ص «قباسلا عجرملا )۲(

2۷۰ 



 .'''[مالالاو نحملا بورض اهلیبس يف انلمتحاو

 نم ففخی نأ دارأف هيلإ وعدي ام ةروطخ رّدق هط روتکدلا نأكو

 ىف نييبوروألا ةاراجمو ةيبوروألا ةايحلاب لاصتالا ىلإ انوعد اذاف]

 مهمانآ ىلإ وعدن ال نحنف «قوفتلاو يقرلا ىلإ مهب تهتنا يتلا مهتريس
 ۔'''[مھتریس يف ام عفنأو مهدنع ام ريخ ىلإ وعدن امناو «مهتائيسو قفز 8 ۰ . ےہ :
 يتلاو ىلوألا روتکدلا ةملك ناف كاردتسالا اذه نم مغرلا یلعو

 ةقيقح ربعت تناك امنإ اهرمو اهولحب ةيبرغلا ةراضحلا ذخأ ىلإ اهیف اعد

 .ةیلمعلا هتریسو ههجوت نع

 لدت برغلا لهآ نم نیریثکلل هتاقادصو نیسح هط تاباتک نإ

 .اهب هقلعت ةدشو ةيبرغلا ةراضحلاب هط نيسح مايه ىلع ةعطاق ةلالد

 ىضقي نأ ىلع اًصيرح ناك دقلو ءاهب ةداشإلاو ابوروأ نع ةباتكلا

 هذهل ناكو «ةيبوروألا ندملا نم اهريغو سيراب ىف ةيفيصلا تازاجالا

 نع ةرابع وهو سیراب توصا بتکف ؛رهاظلا جاتنلا تارایزلا

 وهو نیآزج يف (*)(تاظحل» بتکو نییسنرف باتکل يليثمت صصف

 ؛رعادلا صصقلا نم اًددع روصي هنأ يف هقاف ناو هعوضوم یف هقباسک

 يف ًارقتف هيلع توطنا امو اهنومضمب يحوت طقف صصقلا ءامسأ لعلو

 ۰.۱۲ ص «قباسلا عجرملا )۲(

 .۱۳ دلجملا ةلماکلا لامعالا ۲/۱(۰) سیراب توص :نیسح هط (۳)

 ۰۱۱ دلجملا ةلماکلا لامعالا ۲/۱(۰) تاظحل :نیسح هط (8)

 ھ۷۱



 تحت ىرخأو «ةنوتفملا ءارذعلا» :ناونع تحت ةصق تاظحللا هذه

 .«بیبحلا» :ناونع تحت ةثلاثو «ةنوتفملا مالا» : ناونع

 ۲«يبرغلا لیثمتلا بدأ نم» ناونعب اباتک بتکی كلذک وه مث

 .يبوروألا يليثمتلا صصقلا نم ددعل صیخلت وهو

 لعف امك يبوروألا صصقلا ضعبل ةلماکلا ةمجرتلاب هط ماقو

 بیدوآ» يتصق مجرتی كلذکو «ريتلوف» يسنرفلا رکفملل ""ردقلا ةصقب

 ریطاسألا نم دیج امهاحوتسا ناتصق مهو دیج هيردنأل "”سويسيثو

 هباجعا ىلع اًروصقم نییبوروآلاب نیسح هط باجعإ نكي ملو ةينانويلا
 يف برغلا ىلع حاتفنالا ىلإ وعدي هنوکب امنا بسحف يبوروألا بدالاب

 ضیبالا رحبلا ةفاقن اهیلع قلطأ يتلا ةوعدلا كلت تالاجملا لک

 .طسوتملا

 ضیبالا رحبلا ةفاقثب رصم ةقالع نع هتايح رخآ ىف هط لأسُي

 : بیجیف طسوتملا

 متقدص مكنأ مأ ءانرحب سیل هنأك طسوتملا رحبلا مکیفخی اذامل]

 نيب اّیئام الزاع سیل وهو «مهرحب وه امك انرحب هنإ مورلا رحب هنأ

 اسنرف .ةطقنلا هذه يف ديدج يدل سيل لاصتا ةليسو وه ام ردقب ممألا

 ةبارق مهل انتبارق مهصخن نحن امك اننوصخي نانویلاو ايلاطيإو

 وأ مهب رثأتن الو دحاو یطاش مهعم انمضي نأ برغتسملا نم ءةیراضح
 ىتح نيتاللاو نانويلا نم ابوروأ رطش نييرصملا هجوت ...مهيف رثؤن

 .۱۵ دلجملا ةلماكلا لامعألا «ينانويلا يليثمتلا بدألا نم :نيسح هط (۱)

 .۱۵ دلجملا ةلماكلا لامعألا ردقلا :نيسح هط (۲)

 ٠١. دلجملا ةلماكلا لامعألا سویسیئو بيدوأ :نيسح هط (۳)

 ھ۲



 تارابتعا هیلمت يفاقث يراضح هجوت وه اکفاکو رتراسو دیج هیردنآ

 . . .طسوتملا رحبلا ءیطاوش ىلع ةيحورلا ةريجلا

 نم اًقذح رثکآ نیصلاو نابایلا تناك امبرف تانیکاملاو تالالا امآ

 نأ عيطتست ال ةيويسآلا تاراضحلا نكلو .ددصلا اذه يف نييبوروألا

 عفرأ يل تديشو تارامعلا ىلعأ يل تنب نإو يحورو يلقع يف رثؤت
 ۱ .''”[يكلساللا ةزهجأ

 نأو طسوتملا رحبلا لودو برغلاب ةطبار اهل رصم نأب ءاعدالا نإ
 ةميدقلا نانويلا ةفسلف نم هتفاقث دمتسا ينانوي لقع وه يرصملا لقعلا

 دشأ فادهأ اهل ةريطخ ةوعد يبوروألا لقعلاب ةلصلا قيثو وهف اذهلو

 ملاعلاو برعلا نع رصم لزع) ىلإ فدهت اهنإ .اهتاذ ةوعدلا نم ةروطخ
 اسنرفو ايلاطيإ هتأشنأ يذلا ينيتاللا فلحلا يف اهلاخدإو يمالسإلا

 هذه دوقت يتلا يه اسنرف تناكو - طسوتملا رحبلا لود اهفصوب اينابسإو
 ."”(ابوروأ نم ةعطق رصم نأ ساسأ ىلع موقت ةيرظنلاو - ةوعدلا

 هباتك يف هيلع زكرو اًريثك نيسح هط هددر يذلا وه ىنعملا اذهو
 ةفاقثلا لبقتسم هامس» لصف ةياهن يف ةحارص لوقي وهف «ةفاقثلا لبقتسم»

 ىلوألا هروصع ذنم يرصملا لقعلا نإ) :«ديعبلا اهيضامب طبترم رصمب

 لدابت ناو طسوتملا ضيبألا رحبلاب رثأتي امنإف «ءيشب رثأت نإ لقع
 ضيبألا رحبلا بوعش عم اهلدابتی امنإف اهفالتخا ىلع عفانملا
 .۳)(طسوتملا

 ةلجم نع القن ۲۰ ۲۰۳ص ءارکفم نیسح هط :بستحملا دیجملا دبع .د (۱)
 ملقب راوح «ةرم رخآل نیسح هط ملكت اذکه ؛مساتلا ددعلا :ةيبرعلا ةفاقثلا

 .٤٦ص «يرکش يلاغ
 .۳۳۱ص «نیسح هط رکف ةمکاحم :يدنجلا رونآ (۲)

 .۲۱ : رصم يف ةفاقثلا لبقتسم : نیسح هط (۳)

۰۷۳ 



 دیسلا يفطل هذاتساب اًرثأتم اذه ههجوت يف نیسح هط ناك دقلو

 :نیرمآ یف صخلتت هتوعد تناك يذلا

 نيبو اهنيب ةطبارلا مصفنت نأو نييرصملل رصم نوكت نأ :امهلوأ)

 .ةينامثعلا ةفالخلا

 ةراضحلاو مدقتلا رهاظم لك برغلا نع رصم ذخأت نأ :امهينا

 ...ىيلاعلا ميلعتلا رشن ىلإو ةيباينلا ةيطارقميدلا ىلإ اعد دقف كلذلو

 .خلإ

 ."(بیجنلا هذيملت نيسح هط اهتاذ ىواعدلا ىف هكراش دقلو

 :برفلا يركفمب ديدشلا هط رثأت

 نيركفملاو ةماع برغلا يركفم نم ريثكب نيسح هط رثأت دقل
 جهنم نيسح هط ىنبت فيك انب رم دقلو صوصخلا ىلع نييسنرفلا
 ةقباسلا تادقتعملا راكنإو كشلا ىلع موقي يذلا يفسلفلا تراكيد

 ةيرح يف نيركفملا ءالؤه عباتي وه مث .نهذلا يلاخ ثحبلا لابقتساو

 ىلإ - ةمالل ةزيمملا تباوثلاو تايقالخألاب مازتلالا مدع ينعآ - بدالا

 .رثأتلا رهاظم نم كلذ ريغ

 نييسنرفلا نم نيسح هط مهب رثأت نم ىلع للدن انبهذ نئلو
 هذه ''”ةتلق بألا ثحب نم سبتقن اننکل ماقملا انب لاطل ةصاخ

 :روطسلا

 نيسح هط :يدنجلا رونأ نع القن هبدأ يف ةيسنرفلا رثأو نيسح هط :ةتلق لامك (۲)
 . ۵ ص « مالس ٍلا نازيم يف هرکفو

 هال 5



 :*"ریتلوفو نیسح هط

 ةلاحتساب هيأر يف ...هرمأ بلاغ يف ریتلوف هبشي نیسح هط نإ»
 لاجر مجاه ريتلوف ءامهنيب عارصلاب لوقلاو نيدلاو ملعلا نيب قفاوتلا
 مالسإلا نأب نمؤي ال هط «رهزألا لاجر مجاه نيسح هطو «تونهكلا

 نأ بجي ةلودلا نأب نمؤي ناک ريتلوفو يسنرفلا رکفملاب ارتأت ةلودو نيد
 حبصتل تونهكلا ةقبر نم ررحتت نأو ينيدلا ناطلسلا رين نم صلختت
 .ةيناملع ةلود

 ةفطاعلاب طبتري نيدلا نأ نم ريتلوف هب نمؤي امب هط نمؤي -

 .(هتابغرو هزئارغ دض هعا رص یف ناسنالا

(۲) ۰ 
 : مياكرودو نیسح هط

 ةعامجلا سيدقتب امهنم لك لاق ذإ مياكرودب نيسح هط رثأت

 ىلع افرشم فوسليفلا اذه ناك دقلو .قلطملا ىخيراتلا ربجلاب ناميإلاو

 «سيراب يف أشن «يسنرف ركفمو فوسليف (۱۷۷۸ - )۱٦۹١ اوسنارف :ريتلوف (۱)

 يف اًرهش رشع دحأ نجسلاب بقوع «ةيعوسيلا ربكألا سيول ةيلك يف ملعتو
 ارتلجنإ ىلإ لحر مث ءءالبنلا دحأ ةناهإب هماهتال ىرخأ ةرم نجس مث «ليتسابلا
 اوضعو «يكلملا طالبلاب اخروم حبصأ مث «كولو نتوين راكفأب بجعأو
 ؛ةسایسلاو «نيدلا لاجر اياحض نع عافدلل هتايح سركو «ةيسنرفلا ةيميداكألاب

 .نويثنابلاو ءامظعلا ةربقم ىف نفدو ؛ةیسنرفلا فراعملا ةرئاد ىف كرتشا
 ۱ .۱۳۳۷/۲ ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا
 ىلإ مداصتلاو سفانتلا نم ةيحيسملاو مالسالا :يكسفاروج سکیلآ :رظناو

 ابروس قشمد «ركفلا راد «دارجلا دمحم فلخ .د :ةمجرت «مهافتلاو راوحلا
 .۹۸ص ۰۲۰۰۰ ةنس

 .1۷ص .هفیرعت قبس (۲)

 هاله



 ءانثأ فرشملا يفوتو نودلخ نبا نع هط اهدعی ناك ةيعماج ةلاسر

 .هتومل اًريثك نیسح هط رثأتو فارشالا

 :""نانیرو نیسح هط

 نع امآ .«مالسالا نانیر» نیسح هط ىلع نوقلطی اسنرف يف اوناک

 ةهلاب دحلآو رفکو ملعلا دبعی ناک» : نیسح هط لاق امك وهف هسفن نانیر

 مل هنإ لیف یتح بلقتلاو كشلا نم ةروص هتايح تناك امك ««سانلا

 يف اهضفرو اهلبق الا ةركف ريخألا هرصع يف - نانیر - هل ضرعی نكي
 اًيارطضا تقولا كلذ ىف ىسنرفلا لقعلا یف ثدحأ ىتح دحاو تقو

 5 ۱ .اًديدش

CY) 
 فيي تناسو نيسح هط

 ةديقعلاو نيدلا نع بدألا عطق يف تناس بهذم نيسح هط لبقي

 :*"دیچ هيردنأو "۳"ریلدوبو نيسح هط
 هنإ :لوقيو (رعشلا روهز) ريلدوب ناويد دئاصق أوسأ هط مجرت

 .۱۰۵ص .هتمجرت قبس )١(

 ىف ةيليلحت تاسارد هل ؛ریبک یسنرف دقانو بتاک (۱۸۱۹ - ۱۸۰۶) فيب تناس (۲)
 وهو .بیدالا ةيصخش ليلحت يف صاخ جهنم هلو «ةقيمع يسنرفلا بدألا

 :ىناتكلا دمحم .د «ةيدقنلا هتالاقم نع ةرابع یه ىتلا نينثإلا ثيداحأ بحاص
 ۱ .۱۲۹۲/۲ دیدجلاو میدقلا نيب عارصلا

 .يحابالا رعشلاب رهتشا يسنرف رعاشو بتاک (م۱۸۱۷ - ۱۸۲۱) :ریلدوب (۳)
 . ۱۲۸۸/۲ دیدجلاو ميدقلا نيب عارصلا :يناتكلا دمحم .د : عجار

 ۔۱۰۸ص «هب فیرعتلا قبس :ديج هیردنآ )٤(

 هالك



 اًرثأتم ناکو نفلل اغوضوم يرشبلا فعضلاو ةليذرلا نم ذختی نأ عاطتسا

 :هلوف نمو ةريبك ةجردب ءيش لك ىلع ةدرمتم ةيصخشک دیج هیردناب
 لالخ نم هسفن روصی هنأو هاطخ مسرتيو ديج هيردنأ بحي هنأ

 .7"2[ هتيصخش

 ۲( اف ۰ هط

 : يريلاف لوبو نیسح

 لوقی امك يريلافف «هریدقتو لقعلاب ناتتفالا يف نیسح هط هب رثأت

 لقع هیمسن نأ عیطتسنو «لقعلا رعاش نویسنرفلا هيمسي» :هسفن هط

 .۳!«ریوصت قدصأ هناروصی نافصولا ناذهف ؛رعشلا

 : هب هرثأت نع هط لوقي

 برحلا باقعأ یف سانلا هدجم أجف نيح يريلاف لوب تفرع)

 بحأ حبصأ ىتح اًئيشف اًئيش مدقتت هل يتفرعم تلظو «ةيضاملا

 تقولا حبصآ یتحو «يدنع مهرثآو اسنرف ءابدأ نم ّىلإ نيرصاعملا

 تذختا ىتحو ّيلع اهمركأو ىلإ تاقوألا زعأ هبتك عم هقفنأ يذلا

 نم ادج ريثكو عضاوتلا نم ادج ريثك اهيف ةعئار ةبيرغ ةروص هنم يسفنل

 ."7(زايتمالا نم اًدج ريثكو ةحامسلا نم اًدج ريثك اهيفو ءايربكلا

 امنإ ةيبرغلا ةراضحلا ىلإ هط هجوت نأب لوقلا عيطتسن انه نمو

 قرشتسملا فقی نأ اًبيرغ سيلو اهئانبأ ركفب رثأتلا نع ديلو ناك

 نم يدنجلل مالسالا ءوض يف هركفو هتايحو نيسح هط باتك نع كلذ تصخل (۱)
 ٦٤. ۰۷ص

 .۷۷٦ص «هتمجرت قبس (۲)

 1۳۳/۱ ةلماکلا ةعومجملا :«ناولآ» :نيسح هط (۳)

 )٤( ةلماکلا ةعومجملا «ناولأ» : نیسح هط 555/6.

 ھ۷۷



 نع هاروتکدلا ناحتما '''كرابم يكز یدآ موی نوینیسام ویسملا يسنرفلا

 : لوقیو «يرجهلا عبارلا نرقلا يف ينفلا رثنلا» هتلاسر

 تدر انتعاضب هذه لوقآ نیسح هط ثوحب أرقأ نيح يننإ»

 ةيصخش هجاوآ يننأب رعشآ كرابم يكز ثوحب أرقأ نیسحو . . .انيلإ
 ۱ ۱ .(ةدیدج

 هنأ ةصاخ اسنرفو ةماع ابوروأب نيسح هط ناتتفا نم ناك اذلو

 هب يظح امك حاجنلاب ىظحن ىتح ميلعتلا يف اهرثأ ءافتقا ىلع ثح

 ."نويسنرفلا

 :ةيبرغلا ةراضحلا یف نيسح هط يأر میبقت

 ذخأ ىلإ اعد نيح نيسح هط روتكدلا نأ فصنم ىلع ىفخي ال

 اًمفوم نكي مل باعي امو اهنم دمحي ام اهرمو اهولحب ةيبرغلا ةراضحلا

 ؛هتراضحو برغلا ىلإ لماکلا عافدنالا روصت يتلا ةوعدلا هذه يف

 نم لوألا فصنلا يف برعلا نيفقثملا نم ةعامج اهانبت ةرظنلا هذهو

 مهنطو ةفاقث اولهجف ةيبنجألا سرادملا يف اوبرت نيذلا) يضاملا نرقلا

 ةيبرعلا ةايحلا نع اولزعنا دقل ابوروآ ةفاقثب اوعبشت ام رادقمب .مهدادجآو

 .*(اهشماه ىلع اوشيعي نأب اوفتكاو

 لصحو رهزألاب ملعتو 2«م١189 ةنس سيرتنسب دلو يرصم بيدأ :كرابم يكز )١(

 دمحم :عجار .م١١۹٠ ةنس يفوت ةيرصملا ةعماجلا نم هاروتكدلا ىلع

 .۸٦ص «هرصع مالعأ نع ثدحتي نيسح هط :يقوسدلا

 .١١5ص ءاّركفم نيسح هط :بستحملا ديجملا دبع .د (۲)

 .۳۸۱ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۱۵۷ ص ءةفاقثلا لبقتسم :نيسح هط (۳)

 قیمالسالا دالبلا يف يبرغلا رکفلاب يمالسالا رکفلا لعافت :يناروك نيمأ بیبح )٤(
 ةئيهلا ؛جنیریلوک .ت (هتفاقثو هعمتجم) یندألا قرشلا :باتک نمض ثحب
 .۲۱۱ ۰۲۱۰ ص ۰۲۰۰۲ ةرسألا ةبتکم باتکلل ةيرصملا
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 ذخأن نأ ةيبرغلا ةراضحلاب انتقالعل حیحصلا روصتلا نأ مولعمو

 ةيمالسإلا انتیعجرمو ةيدقعلا انتباوثب ساسم نود انایند يف انعقنی ام اهنم

 اهملع لك ةيبرغلا ةّيندملا نم ذخأي نأ موبلا يمالسالا ملاعلل ريخف)

 مولعلا رئاسو ةسدنهلاو بطلاو ةراجتلاو ةعارزلاو ةعانصلا يف اهبراجتو

 اذه اهب موقی يتلا هتیناحورب كلذ عم ظفتحی مث طرش الو ديق ريغ نم
 طارفإل الو «لام بسك یف ولغل ال ةيرشبلا ريخل اهجوم هلعجتف ملعلا

 01( مال یل ےہ 4
 ." "(ماعلا ربخلل نکلو ةبلغلاو ةوقلل الو « ميعد يف

 نأ ةرصاعملاو ةلاصألا نيب عمجلاب هيلع ءاملعلا حلطصا ام اذهو

 مهترظن يف اهنومكحيو اهنع نوردصي يتلا مهتباوث نيملسملل نوكي
 مدعو لبقتسملاو رضاحلا عنص يف ةكراشملا مث .مهتایحو مهعقاول

 .ةثيدحلا ةضهنلا بيلاسأو ةايحلا عقاو نع لازعنالا وأ بايغلا

 :هيأر نع عجارتي روتكدلا

 ىف ةطقنلا كلت ىف هدشر ىلإ باث نيسح هط روتكدلا لعلو -

 نایبب همتخ يذلا «مالسإلا ةأرم» هثحب بتك نيح كلذو «هتایح تايرخآ

 : هتلاقم نم ناكف نيملسملاو برعلل ةضهنلا لبس

 ةديدش ةليوط حيحصلا يقرلا نيبو مهنيب قيرطلا نأ اوملعیل)

 ةظقي نم ءيش نآلا مهل حيتأ دق مهنأو ةقشملا ةميظع ةقاش لوطلا

 : نيتنثا نيب اوراتخي نأ نم مهنكمت

 .ظاقيألاك اًماينو ماينلاك اًظاقيأ نآلا مه امك اولظي نأ :امهادحإ

 يبرعلا ةلجم «ةيبرغلا ةراضحلا نم برعلا نيملسملا فقوم :نيمأ دمحأ نيسح )١(

 .م۱۹۹۲ ةنس ويام 5٠7 ددعلا ةيتيوكلا
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 تعباتت يتلا بوطخلا نم اًّرثأ مظعاو ًالوه دشآ بوطخل اوضرعتیف

 اوفقو نيح مهتاف ام اوکردتسیو اّقح اوظقیتسی نأ :ةيناثلاو یهيلع

 نولواحی نیذلل دادنآو ةهج نم مهئامدقل ءافکآ اوحبصیل «سانلا یشمو

 ام اورکذی نأ يهو اهل ةيناث ال ةدحاو ةظقيلا هذه ىلإ مهلیبسو

 قح هوفرعیل لب هنورکذی مهن| :اولوقیل ال «ميدقلا مهئارت نم اوسن
 هقئاقدب ملعلا مهنم نوصصختملا نسحيو «هقفلا قح هوهقفیو «هتفرعم

 .ةدحاو هذه نیصصختملا ریغل هریسیتو

 هيلإ اوغتبیو ثیدحلا ملعلا نم مهتاف ام اوكردتسي نأ :ةيناثلاو
 هونطوی نآو «هباحصآ هققحتی امك هوققحتی نأ مهل حیتت يتلا لئاسولا

 يف مهنکمی ام دهجلا نم اولذبی نأو مهل اكلم هولعجیو مهدالب يف
 نأ نم لب «هب نيرثأتسملا ىلع ًالايع هيف اونوکی الأ نم بيرق موی
 .؟(ءانکالا دادنألا ةكراشم هيف اوكراشي

 ةيلمعب موقت نأ لواحت يتلا) ةيقيفوتلا ةرظنلا تسيل ةرظنلا هذهو

 ناضراعتم :لوقأ الو ناعراصتم امهتعيبطب امه نيئيش نيب حلاصت

 فقوم + نيد ةراضح ىلوألاف (- ةيبرغلا ةراضحلا - ةيمالسالا ةراضحلا)

 ةدابع اهيدهت ةايحلل ةسرامم يه :یرخآ ةرابعب وأ ةايحلا نم يجراخ

 ةرابعب وأ ةيناسنإ ةعانص + لقع ةراضح يهف ةيبرغلا ةراضحلا امأ .ةينيد

 ىلإ طابنتسالا اذه لوحت ديو طابنتسالا ةيلمعب موقي يرشب لقع :ىرخأ
 ."”(عقاو

 .۳۲۱ ۰۳۲۰/۷ ةلماكلا ةعومجملا :مالسإلا ةآرم :نيسح هط (1)

 ددعلا لهنملا ةلجم «ةمزألل الح ةرصاعم ةيطسو وحن :ميهاربإ ديمحلا دبع .د (۲)
 .فرصتب ۳۵ 77ص ۰۱۹۹۲ ويامو ليربأ ه7١5١ ةدعقلا وذو لاوش ٥
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 ةاعارم) اهماوق ىتلا ةيقيفوتلا ةرظنلا هذه سیل روتکدلا هيلإ اعد ام

 دمحم مامإلا ةوعد اهتلثم يتلاو ثلاث رمآ ىلإ لوصولا نود نيئيشلا

 ةيبرعلا ةراضحلا يف الثمم ميدقلا نيب ةحلاصملا ىلإ هتوعد يف هدبع

 ."0(ةيبوروألا ةراضحلا يف الثمم ديدجلا نيبو

 وأ ةيطسولا ماقم وه امنإ ريخألا همالك يف روتكدلا هيلإ اعد ام

 نم - رضاحلاو يضاملا - نینئالا نيب رواجي يذلا كلذ) لامكلا ماقم

 نكلو ناجمدني الو امهصئاصخب اهيف نانثالا ظفتحي ةثلاث ةغيص لجأ

 .'''(قیقد عون نم طابترا امهنیب ثدحي

 ةلحرم» ىمسم " نیرکفملا ضعب هيلع قلطأ يذلا ماقملا اذه

 ةراضحلل نيضفارلا رايت نيب طسو ةلحرم يه ىتلاو «حضنلاو ةقثلا

 نيعادلا اهيف نيعراسملا اهيلإ نيلورهملا رايتو ءاهرسأب ةثيدحلا ةيبرغلا

 .باعي امو اهنم دمحي امو اهرمو اهولح اًعيمج اهذخأ ىلإ

 .رخآلا امهدحأ

 ةلحرم ىلإ - تاذلا نع :يأ - (عافدلا) ةلحرم زواجت :امهلوآ)

 دصقب سيل - ةيقالخألاو ةيركفلا اهلوصأ يف (ةثيدحلا ةراضحلا دقن)

 ددعلا لهنملا ةلجم «ةمزألل الح ةرصاعم ةيطسو وحن :ميهاربإ ديمحلا دبع .د (۱)
 .فرصتب ۳۵ - ۳۳ ص ءم۱۹۹۲ ويامو ليربأ ھ١١٤۱ ةدعقلا وذو لاوش ٥

 .۲ 1 ص ءقباسلا عجرملا قف

 ةراضحلا نم رصاعملا يمالسالا ركفلا فقوم :سیوع ميلحلا دبع روتكدلا :وه (۳)
 ويامو ليربأ ھ١١١٤٢۱ ةنس ةدعقلا يذ «لاوش ٦۹٤ ددعلا لهنملا ةلجم «ةثيدحلا
 3١. ص م ۲ ةنس

 هما



 نيب قرفلا كردیل - یرخآ ةهج نم - ایراضح هتیعوتلو ةهج نم

 .ةتبلا امهنیب ةقالع الف (ثیدحتلا)و

 يف یتح نییبرغلا هابشآ نوکن نأ يه انتیاغ نأ ينعي لوالاف

 لئاسو ثدحأ كالتما :يآ ۔ (ثیدحتلا) نأ ينعي يناثلاو «مهتايبلس

 .نابایلا نم مأ ابوروآ نم ثیدحتلا ءاج ءاوس فدهلا وه - رصعلا

 نيب يراضح عارصو ةاناعم :يناثلاو «ةيعبتو نابود :لوألاو

 ام لك ةفرعمو دجلاو لمعلا ىلإ زفحي نأ عارصلا نأش نمو «نيقباستم

 .تاذلا ىلع ظافحلا عم مصخلا ىدل

 (ةثيدح ةيمالسإ) ةراضحل (يتاذلا ءانبلا) فقوم وهف :امهيناثو

 عرشلا هحيبي ام لکو هتابنفو هلئاسوو رصعلا تایطعم لک مدختست

 ةقرفم ةيمالسإلا دعاوقلاو لوصألا لك ىلع هسفن تقولا ىف ظفاحتو

 ىلع ةكشوملا ةيرشبلا ةنيفسلا ةدايقل ةلماكلا هتيحالصب ةنمؤم صالخإو

 وأ ةسايسلا ىف وأ داصتقالا ىف وأ ةحيحصلا ةديقعلا : ىف ءاوس «قرغلا

 عامتجالاو سفنلا مولع يف وأ بدألاو نفلا يف وأ مالعإلا يف
- (۱) 

 . (ةيبرتلاو

 ةيركفلا ةبوتلا وأ هاجتالا ليدعت ةباثمب ريخألا روتكدلا مالك لعلو

 ."7ةيبرغلا ةراضحلا یف نابوذلا ًادبم نع

 ةئیدحلا ةراضحلا نم رصاعملا يمالسالا رکفلا فقوم : سپوع میلحلا كبع .د )۱(

 5١. ص ٥+ ددعلا لهنملا ةلجم

 نم وهو م۱۹۵۹ ةنس هبتك يذلا «مالسالا ةآرم» هباتك يف ءاج مالكلا اذه نال (۲)
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 یفاشلا تحبملا

 ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلاو نيسح هط

 اهئالعإ عم ةيرصملا ةيميلقإلا ىلإ نيسح هط روتكدلا اعد)

 نأب ءاعدالاو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا اهتطبار راكنإو ةينوعرفلا ىلإ ةوعدلاو
 لقع وه يبرعلا لقعلا نآو طسوتملا رحبلا لودو برغلاب ةطبار اهل

 ."”(ابوروأ نم هتفاقث دمتسا ثيدحلا ىف

 «ةفاقثلا لبقتسم) هباتک یف روتکدلا هددر ام اًريثك مالكلا اذهو

 ةراضحلا ريثأت نأ نم روتكدلا هاعدا ام وه كلذ نم مظعألا رمألا نكلو

 روتكدلا لوقي مالسإلا ريثأت نم ىقبأو ىوقأ نييرصملا يف ةينوعرفلا
 : ینعملا اذهل اخضوم

 اهتیصخش عاجرتسا ىلإ ةيمالسالا لودلا قبسآ نم رصم تناکو]

 تمواق اهنآب انئدحی خیراتلاف .مايألا نم موي يف اهسنت مل يتلا ةميدقلا

 ءاهيف اونف یتح نیینودقملا ىلإ نئمطت مل اهنأبو ةمواقملا دشآ سرفلا

 .۳۳۱ص «نیسح هط رکف ةمكاحم :يدنجلا رونآ (1)
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 خیراتلاو اًننسو اًديلاقت مهل اهننسو اهديلاقت اوذختاو اهئانبأ نم اوحبصأو

 ةيبرغلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا ناطلسل تعضخ دق اهنأب كلذك انثدحي

 ىلإ ةرصايقلا رطضاف فلصتم ةمواقمو «رمتسم هرك ىلع ةيقرشلاو

 .يفرعلا مكحلل اهعاضخإو فنعلاب اهذخآ

 ًادهت مل اهنأبو ةروثلاو ةمواقملا نم صلخي ملو  طخسلا نم أربي مل

 ."”[هدعب تماق يتلا ةفلتخملا لودلا لظ يفو *"نولوط

 راثالا ملاع اهب لاق دقف نيسح هط اهب درفتي مل ةركفلا هذهو

 رصمب ةرصاعملا رصم طبرل ةيرظن عضو يذلا» م۱۹۰۸ ماع وريبسام

 ترثأو ةازغلا لك تمواق رصم نأ اهماوق ةقفلم ةلواحم يف ةينوعرفلا

 ينوعرفلا ثارتلا نأو ءالصأ طابقأ نييرصملا نأو برعلا مهيف امہ مهيف

 ةواقن ىلع اوظفاح طابقالا نأو .يمالسإلا حتفلا هجو يف دمص يطبقلا

 .۳«یرخآ بوعش ءامد عم نيملسملا ءامد تطلتخا امنيب مهمد

 ةرشع نأ» ركذ دقف نوبول فاتسوج ىسنرفلا ركفملا لعف كلذكو

 حتاف عاطتسا امو عيمجلل ةربقم رصم تناكو ‹رصم تحتتفا دق بوعش

 مويلا يهو .همد نم اّرنآ مهنم دحاو اهیف كرتي ملو ءاهيف رقتسی نآ
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 4۸۹ ۰4۸۷/۱ ةيمالسالا فراعملا ةرثاد ۸۸4 ةنس ه١
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 اهل اوقبآ ءالؤه نکلو .اهیحتاف تقرغتسا نأ ثبلت مل برعلا اهحتتفا
 كرتشملا مساقلاف "«نونفلاو ةغللاو نیدلا يهو ةراضحلا رصانع مهآ

 اهنع مهتدر وأ اهسفن يف نیریغملا تنفآ رصم نأب مهلوق اًعيمج مهنيب

 امب اهیف اورثژی ملو مهیف ترثآو ءاهعباطب مهتعبط اهیف مهتنفآ نيح اهنآو
 همالک رخآ ىف ذ نیملسملا فصنآ دق نوبول ناك ناو مالسالا مهیف

 نیدلا يه ةراضحلا لوصأ نم ةمهم رصانع نییرصملا اوحنم مهنأب

 .نونفلاو ةغللاو

 دحأ ىلع هدر يفف اهقرط نم رثکی نيح يناعملا اذه دكؤي هطو
 توملا يف اورکف مهنآ ءامدقلا نییرصملا نع اوبتک نیذلا» "۳ باتکلا

 ةمأ هتمت مل اّئوم ةيرصملا ةمالا تتام یتح اًريثك هنع اوثدحتو اًريثك

 .«ماع يفلآ اهلالقتسا تدقفف یرخآ

 مل يهو طق تمت مل ةيرصملا ةمالا نأ دقتعأ» :هط در نم ناك

 هسنت مل اهنإ اًنايحأ وأ اًئيح هتدقف تناك نئلو ماع يفلأ اهلالقتسا دقفت

 رعشت ةيح لازت ال اهنأ كلذ ةيآو ةيرصملا ةمالا تمت مل ...طق

 ذنم اموی اهلالقتسا سنت ملو «ةايحلا ليبس يف لضانتو ركفتو سحتو

 دق اهيلع اوطلست نيذلا بناجألا نأ كلذ ةيآو ؛ةنعارفلا لود تلاد

 اوجمدنيو اهتيسنجب اوسنجتي نأ امإف نيتنثا ىدحإ ىلإ اًمئاد اورطضا
 ماكحألا هبشي رهقلاو فنعلا نم ءيشب رصم اوذخأي نأ امإو ءاهيف

 هذه تتام ىتمو اهلالقتسا سنت ملو ةيرصملا ةمألا تمت مل . . .ةيفرعلا

 اهعباطب اهتعبطو ةينانويلا ةفسلفلا تغاسأ نيح ةتيم تناكأ ؟ةمالا

 ؟ صاخلا

 )١( ص ءارکفم نیسح هط :بستحملا دیچملا دبع ہد ۰۲۲۲ ۲۲۳.

 ) )۲.یسوم ةمالس ذاتسالا وه

 همه



 اهعباطب اهتعبطو ةيحيسملا ةنايدلا تغاسآ نيح ةتيم تناکآ

 .۳«؟صاخلا اهعباطب هتعبطو مالسالا تغاسأ نيح ةتيم تناکآ ؟صاخلا

 بسنلاب زازتعالاو ةنعارفلا نأش ىف ولغلا ىف نیسح هط طرفأ دقل

 :الئاق ةيتوريبلا فوشکملا ةفيحصل موی تاذ حرص یتح مهيلإ

 لب «كلذک یقبتسو نییرصملا سوفن يف ةلصأتم ةينوعرفلا نإ]

 الو ءاّيبرع نوكي نأ لبق ينوعرف يرصملاو «ىوقتو ىقبت نأ بجي
 اي يمدها كلذ ىنعم ناك الإو اهتينوعرف نع ىلختت نأ رصم نم بلطي

 رصم نم اوبلطت الو ءانیعبتاو كسفن سناو مارھآلاو لوهلا ابأ رصم

 ءاوس ةيبرع ةدحو يف لخدت نل رصم «يطعت نأ عيطتست امم رثكأ

 ةبلطلا دحأ لوق دكؤأو دادغب مأ قشمد مأ ةرهاقلا ةمصاعلا تناك

 : لئاقلا

 نا (هانذبنت انتینوعرف نيبو انيب اًدجاح ىمالسإلا نيدلا فقو ولا

 يغبني امم لقأ اهنآو بولطملا نود اهنآ ةررقملا جهانملا يف ىري ناك
 )۳ اد 5 وا رج ہے 00

 ."”فراعملا ةرازو لبق نم مارجإ كلذ يف ريصقتلا ربتعي وهف اذلو

 امهنأل ءرصم ىف ةينيتاللاو ةينانويلا نيتغللا سيردتب ىصوأ اذلو

 رثكأ نويبوروألا اهنع فرعي يتلا ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا مهفل ليبسلا

 .فرصتب ۰1۷٩ ۰1۷۸/۲ ةلماكلا ةعومجملا «ءاعبرألا ثيدح :نيسح هط )١(

 .۳۳۳ص «نیسح هط ركف ةمكاحم :يدنجلا رونآ (۲)

 .۹۹/۱۲ ةلماكلا ةعومجملا «دیعب نم :نيسح هط (۳)
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 )۱( و و

 :مهراثآو ءامدقلا نییرصملا ةراضحب نییبرغلا ةفرعم - رمالا اذه

 راثالا كلت اغیمج بعشلا فئاوط تفرع ول نأ ینمتف هتريغ راآ يذلا

 ول نأ ینمت ةيفارغجلا يف رضاحم يبرغ سیسق نم عمس املو «ةدئابلا

 راثالاب هملع يعرشلا هملع ىلإ مضي نم نیملسملا خیاشم نم دجو
 ."”ةيمالسإلا راثالا ةصاخ ةيرصملا

 راثالاب نييبوروألا مامتها ىلع هفرعتو ابوروآ نم هتدوع ذنم مامتهالا

 ةيمويلا ةسايسلا ةديرج ىف رمألا اذه ىلع اذکّوم فحصلا ىف بتكف

 .اهريرحت ىلع فرشي ناك يتلا «يرصملا بتاكلا» ةلجمو

 باتك ىلع قلعي وهو ۔ يرصملا بتاكلا ةلجمب لاقمب هط لوقي
 بدأ وأ ميدقلا يرصملا بدألا» :ناونعب نسح ميلس روتكدلل ردص

 اذهب نييرصملا ةيانع دشت نأ وهف اًئيش ىنمتأ نأ يل ناك اذإ) :«ةنعارفلا

 تاعماجلا يف هب ةيانعلا عيشت نأو ميدقلا يرصملا ثارتلا نم نوللا

 تابجاولا رطخأ نمف اهسفن ةيوناثلا سرادملا يف ىتح ملعلا دهاعم يفو

 ."”(ميدقلا مهئارتب ملعلا اوقمعتي نأ نییرصملا ىلع

 تينع هذه يرصملا بتاكلا ةلجم نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 ثيدح :نيسح هط ۰48۹۳/۹٩ ةلماكلا ةعومجملا «ةفاقثلا لبقتسم :نيسح هط )١(

 .۱۸۹ص «ینالیک ديس دمحم قيقحت ءاسملا
 )٢( ةلماكلا ةعومجملا :ديعب نم :نيسح هط ۰۹5/۱۲

 .۲۸۱ - ۲۷۹/۱ يرصملا بتاكلا ةلجم «هط هررح باب اًئيدح ردص :نيسح هط (۳)
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 مساو ةلجملا مساف .ةريبك ةيانع ميدقلا يرصملا خيراتلا نع ثيدحلاب

 لوألا ددعلا ةيحاتتفا يف مسالا نيسح هط حرش دقلو «يرصملا بتاكلا»

 اهل رطخي امو ءاوهألا نم اهيف برطضي امو فطاوع نم اهيف روثي ام

 اهل اًمسا ميدقلا يرصملا بتاكلا نم رادلا هذه تذختا دقو ءارالا نم

 بتاكلا نم رادلا هذه اهردصت ىتلا ةلجملا هذه تذختاو اًراعشو

 مدختست ةلجملا هذهو ۱)اّضیآ اراعشو اهل امسا میدقلا يرصملا

 نمو «ثیدحلاو میدقلا رصم خيرات نم اهتريسو اهتطخو اهجمانرب

 .(ةيناسنإلا ةراضحلا ىف تكراش ذنم رصم اهب تضهن یتلا ةمهملا

 ةلجملا ريرحتب نولمعي نيذلا ىراصنلا دحأ بتكي اهتاذ ةلجملابو

 نم ناكف يرصملا بتاكلا لاثمت يف زاجعالا تايآ هيف حرشي ًالاقم

 ةروص وه ءاّراعش اهتلجمو اهسفنل يرصملا بتاكلا راد تذختا) :هلاقم

 نمو «ميدقلا يرصملا نفلا عئاور نم ربتعي يذلا روهشملا لاثمتلا كلذ

 ةيرصملا ةيموقلا میمصب طبتري راعش هنأ امك «هتايآو هعئادب لضفأ

 روعشلا ءاكذإ ىلإو ءاهئايحإ ىلإ نيدهاج ةفاقثلا ةداق ىعسي يتلا ةقيرعلا

 ةزيجولا تامولعملا ضعب ىلع فقي نأ ئراقلا قح نم ناك اذهل .اهب

 .(. . .راتخملا قفوملا راعشلا اذه نع

 .اًراعش يرصملا بتاكلا لاثمت نم تذختا دق ةلجملا نأ ىلإ هط ريشي )١(

 ۰۱/۱ ةلماكلا ةعومجملا يرصملا بتاکلا ةلجم «جمانرب :نيسح هط (۲)

 ةعومجملا ؛يرصملا بتاکلا ةلجم .يرصملا بتاكلا لاثمت :دعسأ ردنكسإ (۳)

 ٣۸۲/۱. ةلماكلا
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 انتایح ىف ةنعارفلا ةراضح راثآ» :ناونعب ًالاقم بتکی رخآو

 ءامدقلا نییرصملا ةايح نيب هبشلا هجوآ هيف ضرعتسی «ةیمویلا

 : هلوقب همتخ نیرصاعملاو

 یامدقلا انل اهفّلخ ةكرت قاطن ىف شيعن ءانيأر امك ؛نحنف)
 اهب انطبرت يتلا ءايشألا فلتخمو تاداعلاو دیلاقتلا نم ةلسلس اهيلإ اندشت

 اًمئاد لظنسو انك امك نحنف «الیبس هتورع مصق ىلإ دجن ال اًيثو اطبر
 دجل بويعو نساحم نم اهیف ام لکب ةكرتلا هذهب اناو «ةنعارفلا ءانبآ
 .(نیروخف

 لعجیف ةيرصملا ةيموقلل ةنوكملا رصانعلا نع بتكي ثلاثو

 رثأت هب ینعیو رصانعلا هذه لوآ ةيرصملا ةعامجلل رمتسملا دوجولا

 : ناونعلا اذه تحت هلاق اممو هدادجآ خیراتب هعافتناو «ميدقلاب رصاعملا

 دنفیو «ةيرصملا ةيموقلا ىلع نیلماحتملا یوعد ضحدیل خیراتلا نإو)
 مکحل عوضخلاو ةازغلا ةرطيسب اندهع لاط موق اننأب نیلئاقلا تایرتفم

 مهرصانع ةددعتم دارفآ نم ةعومجم انلحتساو ءانتيموق اندقف یتح ةاغطلا

 .مهرداصمو مهدراوم ةرفانتم

 هانلثمتو هانيوط الإ «اختاف وأ اًنطوتسم «بعش انيداو طبه امف

 .انتيموق يف هانجمدأو ءانبلاق يف هانغصو انعباطب ہانعبطو

 نامورلاو نانويلاو سرفلاو نییبویئالاو سوسكهلاب اذه انعنص

 .انتاداعو انديلاقت مظعمو اننحسو انلاكشأب انظفتحاو كارتالاو برعلاو

 «يرصملا بتاكلا ةلجم «ةيمويلا انتايح يف ةنعارفلا ةراضح راثآ :لامك مرحم )١(

 .۳۱۲/۳ ةلماكلا ةعومجملا
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 انقالخآ نم دالبلا امهلوخد ریغی دكي مل «مالسالاو ةيحيسملا یتح

 .۳(الیلق الإ ةيموقلا

 لدي امم «نيسح هط ةياعر تحت رشني ريثك اهريغو تاملكلا هذه

 هيلع ثحو هب ىدان ام عم ةقفاوتم يهو اهب هعانتقاو اهنع هاضر ىلع

 :ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا نع نيسح هط ةرظن مييقت

 ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا ءايحإ ىلإ نيسح هط ةوعد تقتلا دقل

 ءايحإ ناك دقلف نييبرغلا نم مهريغو نيقرشتسملا تاهجوت عم
 اودمع دقف ةملسملا ةمألا بيرغت لحارم نم ةلحرم ةميدقلا تاراضحلا

 اهتدحو فاعضإ دصقب ةيمالسإلا ممألا يف ةيبوعشلا تاعزنلا ةراثإ) ىلإ
 يف ةيقينيفلاو ءرصم يف ةينوعرفلاو ايقيرفإ لامش يف ةيربربلا ةوعدلا لثم
 ."”(قارعلا يف ةيروشآلاو نانبلو نيطسلف لحاس

 يزيلجنإلا قرشتسملا نيقرشتسملا نم فدهلا اذهب حرص نممو)

 نما :هيف لوقی «مالسالا هجتي نیآ ىلإ هامس اًباتك فلآ يذلا «بيج»

 ثعبب مامتهالا ةيمنت يمالسالا ملاعلا يف بیرغتلا ةسايس رهاظم مهآ

 ىلإ فده هنأ ىلإ ةحارص اذه هثحب يف نلعآ دقو «ةمیدقلا تاراضحلا

 يتلا لماوعلا يه امو قرشلا بیرغت ةكرح تلصو یدم يأ ىلإ ةفرعم

 .يرصملا بتاکلا ةلجم «ةيرصملا ةيموقلل ةثالثلا رصانعلا :سمش ضاير 0)

 .۵۰ 6/۳ ةلماکلا ةعومجملا

 ثوحبلا عمجم ؛تالمحو داقحآ قارشتسالاو ریشبتلا :يواطهطلا تزع دمحم (۲)

 .40 ص ۰2۱۹۷۷ ةنس ةعبط ةيمالسإلا
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 .(بيرغتلا اذه قیقحت نود لوحت

 :هتاذ عوضوملا يف قرشتسملا اذه هلاق اممو

 مامتهالا ةيمنت يمالسالا ملاعلا ةجنرف رهاظم مهآ نم ناك دقو)

 اهلغشی يتلا ةفلتخملا دالبلا يف ترهدزا يتلا ةميدقلا تاراضحلا ثعبب

 يفو رصم يفو ايكرت يف دوجوم مامتهالا اذه لثمف ءنآلا نوملسملا

 يف نآلا ةروصحم هتيمهأ نوكت دقو سراف يفو قارعلا يفو ايسينودنإ

 لبقتسملا يف بعلي نأ نكمملا نم نكلو ءابوروأل ءادعلا روعش ةيوقت
 .'''(اھتاموقم ميعدتو ةيبوعشلا ةينطولا ةیوقت يف امهم اًرود

 لب «ميدقلا هدلب خيراتب ةيانعلا نم ملسملا عنمي ال مالسإلا نإ]

 ةبقاع ناك فيكو قبس نم راثآ يف رظنيل ضرألا يف ريسي نأ هرمأ

 :قباسلا خيراتلا يف رابتعالاو رظنلاب نينمؤملا اًرمآ ىلاعت هللا لاق .مهرمآ

 دس اراك مهل نم نیلا ةع ناک فك او لا ىف بس روال
 كلش من اع نه رك آهوزمعَو لیلا الو و می
 "€4 شیش مش انك نكلو مهمی ہلا باک اک تل
 امب میدقلا خیراتلا نم ةعفانلا مولعلا ذخأو رابتعالاب رمأت ریثک اهریغو

 اًدادنأ اوذختا نیذلا ماوقألا كتلواب رابتعالا كلذکو ءزعو ريخ نم اهیف

 مهنع تنغأ امف ملعو ةراضح باحصأ اوناک مهن عم هللا نود نم

 ءةرصاعملا بازحألاو بهاذملاو نايدآلا يف ةرسيملا ةعوسوملا :ينهجلا عنام .د (۱)
 ۰۷۱۲/۲ ھ۸٤٢۱ ةنس ٣ط «ضايرلاب «یمالسالا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا راد

 یدتنملا «نايبلا ةلجم ءةیعرش ةيؤر راثالا میظعت :نادبهلا هللادبع نب دمحم (۲)

 .۹ص ۰۱۶۲۲ ةنس رفص ۲ ددعلا «ندنل يمالس لا

 .4 :ةيآلا مورلا ةروس (۳)
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 .'''[ءيش نم هللا نود نم مهملع الو مهتراضح

 ام عم قفاوتي امب هيب هللا لوسر نع ةتباثلا ةّئّسلا تءاج دقلو

 :قاحسإ نبا هلاق ام كلذ نم هيلإ ريشأ

 اهلزن (دومث نكاسم) رجحلاب ّرم نيح و هللا لوسر ناكو
 رشت الا : انا هللا لوسر لاق اوحار املف ءاهرتب نم سانلا ىقتساو

 هرجع نيجع نم ناك امو ةالصلل هم اوؤضوت الو ءاّئيش اههايم نم

 .'''؛اّہش هنم اولكأت الو «لبالا هوفلعاف

 .دانسإ ريغب قاحسإ نبا هركذ اذكه

 نب هللادبع نع انثدح شب نب رمعي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نأ هيبأ نع «هللادبع نب ملاس ینربخآ ‹يرهزلا نع رمعم انربخأ كرابملا

 .۳«مهباصآ ام مكبيصي نأ «نیکاب اونوكت نأ الإ مهسفنأ

 امئاد اونوكي یک نيملسملل قيمع هيجوت يوبنلا داشرإلا اذه ىفف)

 ةعتم ىمادقلا راثآ يف نأ فورعملاو ؛نوعمسيو نوري امل يعو ىلع

 تاروطتلا ةساردل ةصرف كلذ نم نوذختي ذا ملا ضعي تمل

 )١( «ریشبتلاو قارشتسالا دئاكمب ريصبتلا :ةنابش وبأ يدشر .د ص<١١6.

 ةيوبنلا ةريسلا ةنجل :قيقحتو راصتخا ماشہ نبا ةريس رصتخم :ماشه نبا (۲)
 A ٠ «م۱۹۹۹/ه۲۰٤۱ ةنس ۳ط «ةيمالسإلا نوؤشلل یلعالا سلجملاب

 َمُهاَمَل دوم لوا :ىلاعت هللا لوق باب ءايبنألا باتك يف يراخبلا هجرخأ )۳(

 لوزن باب يزاغملا باتک يف اًضيأ هجرخآو (۳۳۸۰) :ثيدحلا اکل

 ثيدحلا هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو )141١9(2 ثيدحلا رجحلا ةي يبنلا

 .رمع نب هللادبع دنسم نم (5"0) مقر
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 نأ بیر الو خیراتلا ربع يناسنالا ریکفتلاو ةايحلا قئارط ىلع ةئراطلا

 نکلو «يخيراتلا رظنلا قافآ عسوي نأ هنأش نم اًريثك اریخ اذه يف

 دحلا اذه دنع ةميدقلا راثالا نم فقی نآ نمژملا نم یضری ال مالس الا

 هقطنم نمض یمادقلا راثآ ىف لمأتلاو ةحايسلا ىلع هضحب هنإ ؛هدحو

 ًاورظنه ٍضرَأْلا ىف ايس رلوا :یلاعت هلوق نم هنیبتن يذلا ينابرلا
 مهلت نم نا بقع تو 7 7

 ممألا بقاوع يف لمأتلا وه نذإ ملسملا ةحايس نم فدهلاف

 ."(ةجهوتم ةيح هللاب هتقالع یقبتست يتلا ةربعلاب هبلق دوزيل ثادحألاو

 لکل نأب فرتعي وهف بوعشلاو ممألا صاوخ رکنی ال مالسإلاف»

 كلذ نم مهل برعلا نأو ةليضفلاو قلخلا نم هطسقو هنازیم بعش

 تازیمملا هذه رابتعا رکنی قحلا ملسملا نکلو . . .ىفوألا بیصنلا

 ةلاسر نع مهينغيو برعلا فرصي اّیرکف ًالهؤمو اًيدقع ازدصم ةيموقلا
 (۳«مالسالا

 ةينثو نم هيف امب نامیالل هثعبو میدقلا خیراتلا ءایحا داري نیحف
 ءوس ىلع ةرامآ كش الو كلذ ناف «مالسالا ةمعنب انیلع هللا ّنم نأ دعب

 اهنيدب ةمالا طبرت يتلا رصاوألا عطق ىلإ نوفدهي مهنأو هيلإ نیعادلا ةين
 .ةفيعض تايموقب ةيمالسإلا ةدحولا لادبتساو

 يف اًقفوم نكي مل نيسح هط روتكدلا نأب لوقلا نكمي انه نمو

 .اهئايحإو ةينوعرفلا ىلإ هتوعد

 )١( :ةبآلا مورلا ةروس 4

 ةنس ١ط «ةيدمحملا ةعابطلا راد «ةوعدلا خيرات :يلوخلا يلع ةعمج .د (0)

 2 ۱ ۱۹۸4 /ه 4 6

 ۱۱ط توریب ءةلاسرلا ةسسوم «بالقناو ةكرحو ةرکف مالسالا :نکی يحتف (۳)
 .فرصتب 14ص ۰۵۱۹۸۷/ه۱8۰۷ ةنس
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 تلاثلا تحبملا

 ةيمالسإلا ةراضحلاو نيسح هط

 نأ مالسإلا ةراضح نع ثيدحلا دنع نیسح هط روتكدلا بأد

 اوغاص) هيأر يف نوملسملاو «نانويلاو سرفلا ةراضح تئرو اهنأ دكؤي

 ةعئارلا ةيمالسإلا ةراضحلا هذه ميدقلا مهئارت نمو نيتراضحلا نيتاه نم

 انم نوظفاحملا صرحي يتلاو سابعلا ينبو ةيمأ ينب مايأ ترهزأ يتلا
 اهب تأي مل ةعئارلا ةيمالسإلا ةراضحلا هذهو .صرحلا دشأ اهيلع

 اهضعببو «دالبلا هذه نم اهضعبب اوتأ امنإو برعلا دالب نم نوملسملا
 ."(مورلا ىراصن نم رخآلا اهضعببو «سرفلا سوجم نم رخآلا

 امك ةسايسلاو مكحلا مظن بناج ىلع ثرإلا روتكدلا رصقي ملو
 عیمجب ةقباسلا تاراضحلا اوثرو لب "!عضوم نم رثکآ يف روتکدلا معز هه هم ٠ م ) 32 1 ۰

 اهدحو سرفلاو نانویلا ةسايس ثرت مل ةيمالسالا ةلودلاف) اهبناوج

 )١( ةلماکلا ةعومجملا ءةفاقثلا لبقتسم : نیسح هط 2560/94 1۱.

 ۱۳۹ ۰۱۳۸/۱۶ ةلماکلا ةعومجملا .فیصلاو عيبرلا ةلحر : نیسح هطل :مجار (۲)

 ةعبط «ناخیشلا ۳۱۱/۱۶ ةلماکلا ةعومجملا ءءاتشلا دج ىلإ فيصلا وغل نم

 ۰۲۲۷/6 ةلماکلا ةعومجملا - نامثع - (۱) یربکلا ةنتفلا ۰۱٩۹۲ ص «فراعملا

 .اهریغو
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 نم ممالا هذه دنع ناك ام اهعم تثروو ءاّضيأ مهتراضح تئرو امناو

 بلاقلا يف اهلك اهتبصو ةيبرعلا ةغللا ىلإ اهلك اهتلقن «ةنیابتم تافاقث
 بلغي ناك يتلا ةيناسنالا ةراضحلا نإ :لاقی نأ نکمی ثیحب «يبرعلا

 ةعبرالا نورقلا يف يبرعلا عباطلا اهیلع بلغ دق ينانويلا عباطلا اهیلع

 .(ةرجهلل ىلوألا

 اًعيمج تاراضحلا لصأ ةينانويلا ةراضحلا ىري نيسح هط روتكدلاف

 تثرو ةيمالسإلا ةراضحلاو ءاهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإو

 يمالسإلا لقعلا نيب هباشت دوجو اذه ىلع بترتيو ةينانويلا ةراضحلا
 .يبوروألا لقعلاو

 يسنرفلا بتاكلا نأ ركذ يبوروألا لقعلا نع روتكدلا ثدحت املو

 اهيف امو نانويلا ةراضح) :ةثالث رصانع ىلإ هّدرو هصخش يريلاف لوب
 ءهقفو ةسايس نم اهيف امو نامورلا ةراضحو «نفو ةفسلفو بدأ نم

 مث (ناسحإلا ىلع ثحو ريخلا ىلإ ةوعد نم اهيف امو ةيحيسملاو
 قرشلا يفو رصم يف يمالسإلا لقعلا للحن نأ اندرأ ولف) :لوقي

 اهيلإ ىهتنا يتلا رصانعلا هذه ريغ رخآ ءيش ىلإ لحني هارتفأ بيرقلا
 ؟يريلاف لوب ليلحت

 راثآلا هذه ىلإ لحنت اهارتسف .اهلك يمالسالا لقعلا جئاتن ذخ

 ةلصتم يهف اهتاصخشم نكت امهم يتلاو «ةينفلاو ةيفسلفلاو ةيبدألا
 ةسايسلا هذه ىلإو «نفو ةفسلفو بدأ نم اهيف امو نانويلا ةراضحب

 ناك امب لاصتالا دشأ نالصتم امهف امهرمأ نكي امهم نيذللا هقفلاو

 ٦٤٤. ۰4۰۰/۱ ةلماكلا ةعومجملا ««ناولآ» : نيسح هط (۱)
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 امو ميركلا يمالسالا نیدلا اذه یلاو ؟"هقفو ةسايس نم نامورلل

 نلف نولئاقلا لقي امهمو ناسحإ نم هيلع ثحي امو ريخ نم هيلإ وعدي

 ةاروتلل اًقدصمو اّممتم ءاج دق مالسإلا نأ اوركني نأ اوعيطتسي

 ."”(ليجنإلاو

 روتكدلا فده يمالسإلا لقعلاو يبوروألا لقعلا نيب ةنراقملا هذه

 مالسإلا ةراضح فلاخت ال ابوروأ ةراضح نأب ئراقلا عانقإ اهلالخ نم

 !ةميدقلا ةيبوروألا ةراضحلل ةلقن الإ نوملسملا ناك امف

 هذه نإ :لوقيف ةفلتخم بايث يف اهتاذ ىوعدلا روتكدلا رركيو

 نم ةدتمملاو طسوتملا ضيبألا رحبلا ءىطاوش ىلع ةمئاقلا نادلبلا

 فلتخت ال نادلبلا هذه ءرصمو نيطسلف ىلإو نانبلو ايروس ىلإ قارعلا

 ةجيتن وأ ةصالخ امه نيتراضحلا نأل ؛ابوروأ ةراضح نع اهتراضح يف

 لبقتسمف ءابوروأ ىلإ نانويلا قيرطب تلقتنا يتلا ةميدقلا تاراضحلل

 الإ نكمي الو دحاو ابوروأ يف اهلبقتسمو برغلاو قرشلا يف ةراضحلا

 اًبوعش فلؤن نأ بيرقلا قرشلا يف عيطتسن فيك دعبو ءاّدحاو نوكي نأ

 ذخأت مل نإ اهتيندم يف ابوروأ يراجتو ةدايس تاذ ًالودو ةلقتسم

 .«ةيداملا اهتراضح یدابمب

 : نیتقیفح ىف طلاغی اذه همالک ىف روتکدلاو

 برغلا ةراضحف «ةیملاعلا ةراضحلا همسا ءىش دجوي ال هنا :ًالوأ

 .جهنملاو ةديقعلا فالتخال ةيمالسالا ةراضحلا نع ةلقتسم ةراضح يه

 عباسلا لصفلا يف ذ ينامورلا نوناقلاب يمالسإلا هقفلا رثأت ىوعد ىلع درلاب تمق (١)

 .ثحبلا نم
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 نأ  اًقلطم خیراتلا يف ثدحی ملو - ام ةمال نکمی ال هنإ : اینا

 ةماعلا لوصالل سابتقالا وه امناو «ةلماك یرخآ ةراضح جهانم تذخآ

 ."[ةراضح لکو ةمأ لكل ةيتاذلا ةيساسألا لوصألا ءاقبتساو ةحلاصلا

 ةراضحلل رقأ دقف نانويلا ةراضح حدم يف روتكدلا قارغإ عمو

 لوقي تاراضحلا نم اهريغل رفاوتت مل ايازملا ضعبب ةيبرعلاو ةيمالسإلا
 - ناملاعلا ناذه عمتجا ةنس نيعبرأ نم لقأ يفف] :كلذ نع روتكدلا

 نانواعتي اذخأو ةيمالسإلا ةيارلا يهو ةدحاو ةيار تحت - مورلاو سرفلا

 ممألا تجزتماو ...ةيمالسإلا ةراضحلا يه ةدحاو ةراضح ءاشنإ يف

 نمو يفاقثلا ثارتلا نمو ملعلا نم اهدنع ناك ام تلدابتو ضعبب اهضعب

 تناك نأ دعب ةراضحلا تدحوت نأ هلك اذه نع أشنو ءاّضيأ نفلا

 اذه وه ديدج عباط اهل ةديدج ةراضح تحبصأو «ةفلتخم ةمسقنم

 ةينانوي تناك نأ دعبف ةراضحلا هذه ةغل تريغتو يبرعلا يمالسإلا عباطلا

 ةغللا يه تحبصأ طسوتملا قرشلا يف ةيسرافو یندالا قرشلا يف

 نانويلا فرع دقو ...ةراضحلا هذه ةغل  ةيبرعلا ةغللا  ةديحولا

 نامورلا فرعو مهيلع ةروصقم تناك اهنکلو ةزاتمم ةيقار ةراضح

 داكت ال مهيلع ةروصقم تناك اهنكلو اًضيأ ةزاتمم ةيقار ةراضح

 هذه اوفرع برعلا نكلو «مهل نيعضاخلا نم مهريغ ىلإ مهزواجتت

 اهرثکآ اوكرت مهلعل لب ةبولغملا ممألا نود اهب اورثأتسی ملو ةراضحلا

 ."”[كلملا ريبدتو مكحلا نونف ضعبب اورثأتساو ةبولغملا ممألل

 : ءايشأ ةثالثب تزاتما ةيمالسالا ةراضحلا نأ ىري روتكدلاف

 .۳۳۸ص «نيسح هط ركف ةمكاحم :يدنجلا رونأ )١(

 .ريبك فرصتب ۶۳۲ - 4۳۰/۱۲ ةلماكلا ةعومجملا :ديلقتلاو دیدجتلا : نيسح هط (۲)
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 عیمجلا غابطصا عم اهعنص يف ةفلتخم سانجآ كارتشا :اهلوآ

 .مالسالا ةغبصب

 .ةيمالسالا ةراضحلل ةديحولا ةغللا ةيبرعلا ةغللا تحبصأ :اهيناث

 ةيمالسإلا ةراضحلاب نيملسملاو برعلا راثئتسا مدع :اهثلاث

 .ةيبرعلاو

 :نيسح هط روتكدلا رظن ىف ةراضحلا تانوكم

 ىلإ نيسح هط روتكدلا ةوعد نم نيحلصملا نم ريثك قفشأ نيح

 در ءباعی امو اهنم دمحي ام اهرمو اهولح ةيبرغلا ةراضحلا سابتقا

 ريخلا نم جيزم ةراضحلا نأ همعزب اذه مهفوخت هيضراعم ىلع روتكدلا

 ربصيو رشلا لمتحي نأو لب ال ريخلاب ناسنإلا عتمتسي يكل هنأو رشلاو

 ریخلا اهیف ةيبرغلا ةراضحلا لثم اهلثم ىلوألا نیملسملا ةراضحف «هيلع

 اغالصو اًربو اًريخ اهلك نوکت نأ نکمی ةايحلا نأ نونظی نیذلا]

 دقو «لیحتسم ضرألا هذه ىف قلطملا ریخلاف ءاّميظع أطخ نوئطخی

 ناسنالا عدوأو «رشلاو ریخلا نم اَجازم مهتايح نوکت نأ سانلل هللا دارآ

 هسفنل حصنیو رشلاو ریخلا نيب زیمیل هنيد هيلإ لزنآو هتداراو هلقع

 .اهل راتخيو

 نوجمو ةقدانزلا ةقدنز نیهراک وأ نیضار نوملسملا لمتحا دقو

 ةراضحلا اوضفري مل مهنكلو ةلوقعملا دودحلا يف كلذ اومواق نينجاملا

 .نوجملا اذهو ةقدنزلا كلت تجتنأ ىتلا ةيبنجألا

 نوجمو قاسفلا قوسفو ةقدانزلا ةقدنز نوملسملا دهش دقو
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 عروو داهزلا دهزو كاسنلا كسن هلك اذه عم اودهش مهنکلو نینجاملا

 .حالصلاو عرولا باحصآ

 يبآو راشب رعش انثرو تبوتکم ءالؤهو كئلوآ راثآ انثرو دقو

 داهزلا دهزو نیملکتملا مالکو ةمئالا هقف انثرو امك امهبارضآو ساون

 دشآ نم دحال رطخپ الو انفالسآ نم انثرو ام لکب عفتنن اننآ بیرغلاو

 بلطي نأ الو ساون يبآو ء''راشب سرد رظحی نأ ةظفاحم سانلا
 نیذلا ناجملاو ةقدانزلاو ةفسالفلا راثآ نم انثرو ام قیرحت ناطلسلا ىلإ

 اعد دق ولو «مهءارآو مهریس ةليضفلا رقت الو نیدلا مهنع ىضري ال

 ناكل مهبارضآو راشبو ساون يبآ رعش قیرحتب نوناق رادصتسا ىلإ عاد

 دشآو ةعشبلا ةوعدلا هذه راکنا ىلإ سانلا عرسآ مهسفنآ نیدلا لاجر

 .اهيلإ بيجي وأ اهب وعدي نم ىلع اطخس سانلا

 ينب مايأ نيملسملا ةايح يف رمألاك نييبوروألا ةايح يف رمألاو

 ةراضحلا هجتنت ام جتنت ةرهدزم ةبصخ ةراضح مهل .سابعلا ينبو ةيمأ

 باحصأ مهيفو دجلا باحصأ مهيفف رشلا وأ ريخلا نم اًمئاد ةيناسنإلا

 يف دجوت نلو روجفلا باحصأ مهيفو ىوقتلا باحصأ مهيفو لزهلا

 .'''[مئالاو ىقتلا رمثتو ريخلا تبنت يهو الإ ةراضح ضرألا

 ةوعدلاو نوجملا ناك ىتمو ؛روتكدلل هب مّلِسُي ال مالكلا اذهو

 «يقرلاو ءانبلا ةراضحلا يناعم رهظأو ةراضحلا رهاظم نم اًرهظم هيلإ

 طوقسلاو مدهلا امنإو نوجملاو ةعالخلا وج يف نارهظي ال ناذهو

 .هل بحاصمو وجلا اذهب قيصل يقالخألا

 .1۲۳ص .هب فيرعتلا قبس )١(

 .1۷ ۰11/۹ ةلماكلا ةعومجملا «ةفاقثلا لبقتسم :نيسح هط (۳)
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 هنأ الإ تازیملا ضعبب ةيمالسالا ةراضحلل روتکدلا فارتعا عمو

 : لوقی ذإ هيلإ بهذ ام ضقنی رخا نطوم يف

 نأب دیعب دهع ذنم یضق دق ةيناسنالا ةايحلا روطت نأ ققحملا نم]

 اًماوق الو ةيسايسلا ةدحولل اّساسآ ناحلصت ال ةغللا ةدحوو نیدلا ةدحو

 ذاختا نع اولدع دق دیعب دهع ذنم مهسفنآ نوملسملاف لودلا نیوکتل

 نآ مهملا سیلو ةلودلل اّماوقو كلملل اًساسأ ةيوغللاو ةينيدلا ةدحولا

 نظآ امو ةعقاو ةقيقح نوکی نأ مهملا امناو ءاخیبق وأ انسح اذه نوکی

 ةيويندلا عفانملا ىلع مهتسايس اوماقآ دق نیملسملا نأ يف لداجی اًدحأ

 .""[اًضيأ ةيسنجلاو ةيوغللاو ةينيدلا ةدحولا ىلع اهتماق) نع اولدعو

 برغلا جهانمب ذخألل هتوعدل رربمک روتکدلا نم مالکلا اذه يتاي

 .اهریغو ةسايسلاو عامتجالا يف همظنو

 نع ضری مل ةسايسلاو نیدلا نيب لصفلا یرب روتکدلا نآلو

 يمالسالا حتفلا دعي هنا لب !روصعلا نم رصع يف يمالسالا مکحلا

 تیلتبا رصم»] نأب حرصیف يغبلا نم برض اهل نیملسملا مکحو رصمل
 ةصالخ مالکلا اذه نأكف «مهریغو برعلاو سرفلا نم ناودعلاو يغبلاب

 هدنع تحجر روجلاو رشلا ةفك نأكو «نيملسملاو برعلا مكح يف هيأر

 ."”[ناودعلاو يغبلاب اًنورقم ركذي نأ مهدهع قحتساف

 هركيو برعلا ضغبي روتكدلا نأ مالكلا اذهل علاطملا نظي دقو

 اذه هنظ نع ثحابلا درت روتكدلل ىرخأ فقاوم نكلو «مهتراضح

 )١( ةلماكلا ةعومجملا « ةفاقثلا لبقتسم : نيسح هط ۰۲۵/۹٩ 55.

 ) )۲«يناجرفلا راد « يناليك ديس دمحم میدقنو : قیقحت «دیدلجت :نيسح هط

 ص م ۰۶۵ ةنس ندنل  سلبارط ترهاقلا ۰۱۳

 "وو



 اه "۳ةلاسرلا ةلجم يف الاقم "" میکحلا قیفوت ذاتسالا بتک نیحف

 يذلا ةنعارفلا دجم لباقم يف مهنأش نم عضي نأ لواحو برعلا هيف

 - هنوسحی ءىش لك) :لاق نأ برعلا نع هلاقم نم ناكف هيلإ وعدي ناك

 مهل سيلو رارقتسالا نوفرعي فيكو رارقتسالا ةفطاع الإ - برعلا ينعي
 «ضرألا اهئشنت ملو فورظلا اهتأشنأ ةلود ؟نارمع الو ضام الو ضرآ

 ال ثيحو «لمأت الف رارقتسا ال ثيحو رارقتسا الف ضرأ ال ثيحو

 یانبلاب ساسحإ الو قيمع ريكفت الو ءلایخ الو ايجولوثيم الف لمأت
 دقنلا يف وأ بدألا يف وأ ةرامعلا يف ءاوس ءانبلا برعلا فرعي مل اذهل

 اهفرع يتلا ةرامعلا بيلاسأ ىهوأ نم ةرامعلا يف يبرعلا بولسألاو

 .(فرخزلاب شيعي امنإف مويلا شاع اذإو «نفلا خيرات

 “يأ ةلاسرلا يف ىف نيسح هط هيلع در اذه ہہ بتک امل

 ىلإ اًدج ةديدش ةجاح يف مهراثآو برعلا يف كيأر نكلو ...

 : مهنم نيقرشتسملا نم ةعامج هيلإ تبهذ ام لثم ىلإ بهذ دقو 3
 اذیدش اًملظ برعلا نوملظت اًعيمج مكبسحأو ءنانیرو “يزود

 نيبو برعلا نيب نونراقت متبهذ مکنآ ولف قحلا ريغب مهرمآ يف نوضقتو

 نم جرخت م۱۹۰۲/ھ۱۳۲۰ ةنس ةيردنكسإلاب دلو يرصم بیدآ میکحلا قیفوت )

 ةصقلاو ةياورلا يف ةيبدالا عاونالا فلتخم يف طاشن هل «قوقحلا ةسردم

 .م ۱۹۸۷ هم ۷ ةنس يفوت تایحرسملاو

 .م١/٦/۱۹۳۳ رشاعلا ددعلا .ةلاسرلا (؟)

 ھ۶۱۷۵ يف ةلاسرلا (۳)

 تاغل ديجي ناك (۱۸۸۳ - ۱۸۲۰) يسنرف لصأ نم يدنالوه قرشتسم :يزود (5)
 هدعو ةيملعلا عماجملا نم ريثك ةيوضعب يظحو ةعساو ةرهش يقل «ةديدع

 .۳۰۹ 08/9 نوقرشتسملا .ةيسلدنألا تاساردلل حتاف لوأ نوقرشتسملا

> ١ 



 هذه اومدقت نأ مکقح نم ناك امل ءامدقلا نییرصملاو سرفلاو دونهلا

 داكن ال اننأل لاوحألا نم لاحب ةيبرعلا ةمألا ىلع بدألا يف ممألا

 نيب ام ىلإ ساقي اًئيش ميدقلا اهخيرات يف ممألا هذه بدأ نم فرعن
 .«. . .ىبرعلا بدألا نم انيديأ

 مهتراضحو نانویلا بدأب دیشی هتايح لوط لظ يذلا هط روتكدلاو

 هب قئاللا هعضوم يف يمالسإلاو يبرعلا ثاريملا عضي يذلا هسفن وه

 مهدوهج اوسرك دق نيقرشتسملا نم نيريثك نأ حضوي نيح كلذو

 مزجيو اهريهازأ نم اوفطقيو اهنيعم نم اولهنيل برعلا بادآ ةساردل

 انثاريم ىلع سّسؤم وه امنإ رضاحلا نييبوروألا دجم نأب روتكدلا

 بدألا اذه نأ دقتعأف انأ امأ» :هلوقب رمألا اذه روتكدلا حرشي يبرعلا

 بدألا سرد ىف نوقرشتسملا اهلذبي ىتلا ةفينعلا تادوهجملا ىلإ اورظنت

 اكيرمأ ةيانع امو ابوروآ ةيانع ام .مهلاومأو مهتوق هيف نونفیو .برعلا

 هتمیق هل بدأ هنأل مأ ؟هل ةميق ال بدأ هنألأ ؟يبرعلا بدألا سردب

 ؟سردي نأ قيلخ

 انأف .نیقرشتسملا اهئاملعب نآلا رخفت نأ ابوروآ تعاطتسا اذإ

 "””ظحاجلاو ''”هيوبيس الولف ؛یبرعلا بدألل اذهب ةنيدم اهنأب قثاو

 بدألا يف لوصف :نيسح هط ۰۱۷ ۰۱۲ص «قباس عجرم .ديدجت :نيسح هط (۱)

 .فرصتب 1۳۱ ۰4۳۰/۵ ةلماكلا ةعومجملا .دقنلاو

 رشب وبآ همسا ؛نییرصبلا بهذم ىلع وحنلا ءاهقف ةمئأ نم خيش بقل :هيوبيس (۷)
 نأ يزوجلا نبا ركذ «هتافوو هدلوم خيرات يف فلتخا .ربنق نب نامثع نب ورمع
 يف اًباتك عضو .اّماع ۳۲ ناك هنأب هتافو تقو هرمع ددحو ھ١۱۹ ةنس هتافو

 ٦۰۷٤/۱٢. ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد .ةحفص فلأب ردق وحنلا
 ۔۲۸۷ص «هتمجرت قبس (۳)

۲ 



 ۱ غال ن تیام
 . ؟مهریع الو لوينيس

 زواجي مل ةيبرعلاو ةيمالسالا ةراضحلا يف روتکدلا يأر ةصالخف

 يف قفخأ مالسالا نأ ىري ناك هنأل .بسحو ةغللاو ةفاقثلا لاح ةيأب

 نأ دكؤي هط ناك دقف كلذ عمو .یسایس ماظنو ةلودك هدوجو

 داقتفالا نودب ىقرشلا ركفملل اهنع ىنغ ال ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلا)

 ."”(ةيبرغلا ةفاقثلا ىلإ

 :اًفاصنإ رثكأ نيقرشتسملا ضعب

 مالسإلا ةراضح يف نيملسملا ضعب ءارآ نم ناسنإلا بجعي دق

 ريثأت تحت اوعقو مهنألو ءةلطاب سسأ ىلع اهمايقلو قئاقحلل اهتافاجمل

 نم اًرفن ىري نيح بجعي ال ناسنالا نكلو «ةيبرغلا ةراضحلاب راهبنالا

 برعلا ضعب نم هتراضحو هخيراتو مالسإلل افاصنإ رثكأ برغلا لهأ
 .نيملسملاو

 يف نيسح هط روتكدلا عم كرتشي نوتراس جروج لثم لجرف

 اهرثأو ةيبرعلا ةغللا ركذيف «ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلا تازيمم هرارقإ
 تاغللا نم فرعي دمحم يبنلا نكي ملو) :الئاق نيملسملا ةدحو يف

 اهادع ام ىلع اهقوفتو ةغللا هذه ومسب لاق دقف كلذ عمو ةيبرعلا ريغ

 سرد «يكيجلب لصأ نم يكيرمأ قرشتسم (1885-1905) :نوتراس جروج (۳)

 ةثالث وهو ملعلا خيرات ىلإ لخدملا اهلضفأ ثحب ةئامسمخ نم رثكأ فلخ
 ۱۷/۳ نوقرشتسملا .تادلجم ةسمخ ىف ءازجأ

۳ 



 دقو .لعب اميف نيملسملا ةدحو رهاظم نم اًرهظم ةغللا هذه تناكو

 . 7(. . .دحاو قطنمو ةفطاع

 سانجألا نواعت ةيمالسإلا ةراضحلا ىلع نوبيعي نيذلا ىلع درو

 تاهج ددعت نإ ةيبرعلا ةفاقثلا موصخ لوقيو» :هلوقب اهئانب يف ةفلتخملا

 يأ يف سيلف ةدحاو ةهج نم ضارتقالا نم اًريخ سيل ضارتقالا

 ةحيرص ةطلاغم لدجلا نم عونلا اذهو ةيملع ةيتاذ ىلع لدي ام نيلاحلا

 نييضايرلا رود فقي ملف ...تايضايرلا مولعب قلعتي اميف ةصاخو

 هفات لمعلا اذه لثمف ىتيركسنسلا وأ ىقيرغإلا ثارتلا لقن دنع برعلا

 سيلف .اًيملع اًراكتبا لمعلا اذه لثم مسي مل اذإو .يدنهلا ريكفتلاب

 ةفلتخملا طويخلا جسن الإ يملعلا راكتبالا امف .ملع يأ يف راكتبا كانه

 ل دوج و الف مدعلا نم راکتبالا امأ صعب اھضعب طبرو

 اًصرح هب مهراثثتسا مدعو ملع نم مهیدل ام برعلا لقنب داشآو

 هرابتعاب رمالل انرظن اذإو) :لوقیف اهتمدخو ةيناسنالا عفن ىلع مهنم

 ةميق تاذ تناك ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلا نأ اندجول مساولا يناسنالا

 برغلاب ىندألا قرشلا تلصو يتلا ةرطنقلا نكت مل اهنال ءرطخلا ةغلاب

 حبصأ اذهبو اًضيأ ةيذوبلا ايسآب ىندألا قرشلا تلصو اهنكلو بسحف
 .(نیدعابتملا نيفرطلا نيذه نيب لصولا ةقلح ىندألا قرشلا

 قلطنمك مالسإلاب ديشي كلذ لبق هنكلو هلك اذهب نوتراس ديشي

 ىندألا قرشلا باتک نمض تحب « يمالس الا ملعلا : نوتراس جروج (۳) (۲) (۱)

 ۱۰ - ١١١ ص نم هتفاقثو هعمتجيم

۰٤ 



 ةطاسبلا نم هیفو ةحامسلا نم هبف) نیدب ءاج اذمحم نأ رکذیف ةراضحلل

 هحور ىلإ ذفنیو هلبقتی نأ نطوم يأ يف ناسنا يال رسي ام لادتعالاو

 نیدب رشب - هيل دمحم :يأ - هنأو .. .یلوألا ةظحللا ذنم هرهوجو

 ةقرفلا رابتعالا اذهب قبس دقو دیحوتلا ةديقع ىلع سانلا بولق عمج
 . (ةعست نورقب ةدحاولا ةعيبطلاب لوقت يتلا ةيحيسملا

 نایب يف اخوضو رثکآ يكيرمالا قرشتسملا نوتراس جروج ناکف

 نم هب زاتما امب نیملسملاو برعلل يراضحلا ثعبلا يف مالسالا رثآ
 تافسلفلاو مظنلا ترجع ةيماس قالخأو ةحيحص ةدابعو ةميلس ةديقع

 .اهنم بيرق وأ اهلثمل يدتهت نأ ةيضرألا
 ةراضحلا نع روتكدلا مالك يف اًحضاو نكي مل يذلا بناجلا اذه

 ةعماجلا ةغللا ةدحوك ةراضحلا كلت راثآ ضعبل هبتنا دقف ةيمالسإلا

 مهراثتتسا مدعو ةراضحلل نيملسملا لقنو «ةيبرعلا يف ةلثمملا نيملسملل

 اھتاموقم صخأ وأ ةيمالسالا ةراضحلا تاموقم لفغآ هط نكلو . . .اهب

 عانقإ نكمأ اذإف) اهرسأب تاراضحلا هيلع موقت يذلاو ةديقعلا موقم وهو

 انه نم «ةیوق ةضراعم نود اهتابلطتم دنع لزنيس هنإف ءام ةديقعب ناسنإ

 اًريثأت رثأتي ناسنالا نأل ءرضحتلا يف العافو امهم ةديقعلا لماع ربتعی

 نع ناسنالا زیمی ام وه نیدلا وأ ةديقعلا . .هدقتعمو هنیدب اًريبك

 هب زتعت نيد اهل ناك تایروطاربمالاو تاراضحلا ةفاكو «ناویحلا

 تنک» "وش درانرب يناطيربلا فوسلیفلا لوقی ..هنم میرشتلا دمتستو

 ۰۱4۰ - ۱۲۰ص نم هتفاقثو

 بدألا يف مالعآ :حاتفلا دبع يلع :عجار .ةريثک ةيحرسم لامعآ هل .بهذملا

 .۱۹4ص ؛یملاعلا

۰۰٠ 



 اهتوم وأ اهتايح نأ امك ءنید ىلإ جاتحت ةراضحلا نأ اًمئاد فرعأ

 نوكت يتلا ةظحللا يف طقست ةراضحلا نإ» عباتي مث .«كلذ ىلع نافقوتي

 ."0(«نيدلا ةوق نم ربكأو دشأ ناسنالا ةوق

Ûال ت ال ال ال  

 ۱۳۱ ۰۱۳۰ ص دوهشلاو ةراضحلاو نحن : ىئارماسلا قزارلا دبع نامعن .د (۱)

 .فرصتب

۰٦ 
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 جا ىيدإ ںس
 یہ ہہ ےس چی نكد

 .هیلع لدي امو هانعم ةفرعمل «ثحبلا جهانم)

 جاهنملاو حضاولا قیرطلا یلع :يوخللا هانعم لدي : جهنملا

 ةَمَرْش مکنی انلعج لکل :ليزنتلا يفو «ینعملا يف '''جھتملاک
 . 4 امان

 : ةقطانملا نم نیئحابلا حالطصا ىف جهنملاو

 لوصولا لجأ نم ةغوصملا ةماعلا دعاوقلا نم ةفئاط ىلع لدیا

 بسك قيرط وه وأ «ةفرعملا بسك قرط وه وأ .ملعلا يف ةقيقحلا ىلإ
 ."«ريكفتلا ملع وه وآ قف رعملا

 ۰1۳5 زیجولا مجعملاو ۰5۲/۹ ۰۱۹16 ةرهاقلا تغللا بیذهت :يرهزألا (۱)

 .1۸۱ :حاحصلا راتخم

 .4۸ :ةيآلا تدئاملا ةروس (۲)

 ریمس تاروشنم هروطتو هجهنم يبرعلا ثارتلا :قیقحت باید دیجملا دبع .د (۳)
 ۱ ۲۲۷ ص ء۱۹۸۳ ةرهاقلا دواد وبأ

۰۹ 



 هنع شیتفتلاو ءيشلا ةراثإ ىلع لدي درفم ظفل :ةغللا يف ثحبلاو

 ىف تحبي بغ هلأ تعب :یلاعت لاق .هبلط يف ءاصقتسالاو

 ملعلاو «بلطلاو «لاؤسلا ینعم يف ةملكلا تلمعتساو ۲۳ ضا

 ."” شيتفتلاو «بیقنتلاو يرحتلاو .لوهجملا نع فشکلاو

 ثحبلا فیرعت يف ءاملعللف :ءاملعلا حالصإ يف ثحبلا نع امآ

 :اهنم «ةدع تافيرعت

 ةرهاظل ةبسنلاب .اهليلحتو اهبيوبتو قئاقحلا يصقت ةيلمع وه ثحبلا

 نم اهبساني امو اهبابسأو ةلكشملا ةقيقح راهظإل ام ةلكشم وأ ام

 لئاسملا عمجو ام عوضوم يف دوهجملا لذب :هنأب ضعبلا هفرعو
 گا لصتت ىتلا

 ةليسو هنأ) ثحبلا ةملكل ةيحالطصالا تافيرعتلا زربأ نمو

 ضرغب ثحابلا هب موقي يذلا قيقدلاو مظنملا ءاصقتسالاو مالعتسالل

 حيحصت وأ ريوطت ىلإ ةفاضإلاب ةديدج تاقالع وأ تامولعم فاشتكا

 مالعتسالاو صحفلا اذه يف عبتي نأ ىلع ءالعف ةدوجوملا تامولعملا

 ثحبلل ةمزاللا تاودألاو ةقيرطلا رايتخاو يملعلا حهنملا تاوطخ قيقدلا

 .۳۱ :ةیالا «ةدئاملا ةروس (۱)

 ءركفلا راد «نوراه مالسلا دبع :قیقحت «ةغللا سییاقم مجعم :سراف نبا (۲)

(. 

 ةروصنملا ءءافولا راد «يمالسإ ثوحب جهنم وحن :دومحم میلحلا دبع يلع .د (۳)

 .۱۲ ص م۱۹۸۹/۸۱۶۱۰ ء١ط

 .فرصتب ۰۳۷ص «زیجولا مجعملا 63
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 .(تانايبلا عمجو

 : يلي امب فيرعتلا اذه زاتميو)

 مالعتسالا ثيح نم ةملكلل يوغللا ىنعملا ىلع لد - ١

 .بيقنتلاو فشكلاو «شیتفتلاو « بلطلا ىف ءاصقتسالاو

 ءاوس ثحابلا هب موقي يذلا دهجلا اذه ةياغ ىلإ راشآ - ۲

 .العف ةدوجوملا تامولعملا

 ةصاخ تاودآ ذاختاو «ةنيعم دعاوق عابتا ةرورض ىلع دکآ - ۳

 ."”(ضرغلا اذه غولبل

 جهانمب نيسح هط دنع ثحبلا جهنم ةنراقم ثحبملا اذه فدهو

 هنأ ةرم نم رثكأ يف روتكدلا نلعأ دقو اميس ال نيقرشتسملا دنع ثحبلا

 .نيقرشتسملاب رثأتلا ديدش

 ثحبلا يف مهجهانمب لب مهئارآب ال نكلو ءاّدج ديدش نيقرشتسملاب

 نأل .مهئارآ يف أطخلا نم اًريثك فشكتسأ نأ ىلإ اًنايحأ ينلصوي اذهو

 ."(برعلا نيصصختملا ملع نم لقأ اهقئاقدو اهرارسأو ةيبرعلاب مهملع

 ال ال ال ال ال ال

 ؛تیوکلا .تاعوبطملا ةلاكو هجهانمو يملعلا ثحبلا لوصآ :ردپ دمحآ .د (۱)

 .۱۸ص ۰۱۹۷۹ ةنس ۵ ط

 ةنس ۰۱ط .ن .ب قرصاعملاو ةلاصألا نيب يملعلا ثحبلا :كمس هللادبع .د (۲)
 ٦ص ء٤

 .۲۰ص ٠ت .ب ءرصم «ركفلا راد .نوئدحتی ءابدآ رشع :ةراود داؤف (۳)

۲٦٢٦ 



 مقر

 رج جيجا ںج
 یی ورا یس سکس

.rnoswarat. 

 ل حز

 لوألا ثحبملا

 مهولاو ىوهلا ميكحت

 سفن نم نكمت اذإ ةريطخلا ضارمألا نم ضرم ىوهلا عابتا

 قحلا هركتو «هریغب ىضرت الو هيف ضوختو لطابلا يف ميهت اهلعج

 :"يبطاشلا مامإلا لاق .هكالهإو هداسفال ىعستو هب قيضتو

 امك ؛هل اًميسق هدعو «قحلل اًداضم ىوهلا عابتا هللا لعج دقلو)

 لا سالا ني دعا الا يف مع َكَنَلَعَج از هوای : یلاعت لوق
 نط نم ام : یلاعت لاقو ۱ لیس نع كا یوهلآ منت

 :همیسق يف لاقو 0 کالا ى ےل اَب © ایل 7 ۳
 هل اب © اول نع ےل یک دير مق کک نع ال
 . ا املا

 يمخللا دمحم نب ىسوم نب ميهاربا قاحس) وبآ ظفاحلا مامالا وه يبطاشلا (۱)

 لوصأ يف تاقفاوملا ّتْسلاب ماصتعالا : هراثآ نم «ه۹۷ ۹ت يطانرغلا يبطاشلا

 .ققحملا ةمدقم نم ةعيرشلا لوصآ يف تاقفاوملا عجار اهریغو ةعيرشلا

 .۲۱ :ةیالا ءص ةروس (۲)

 .۳۹ - ۳۷ :تایالا تاعزانلا ةروس (۳)

 )٤( :ناتیالا «تاعزانلا ةروس ١ 4۰غ4.
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 دقف ۳( رب و الا وُہ نا © ولا نَع قي امو : لاقو
 ءامهل ثلاث الف یوهلاو «ةعيرشلا وهو يحولا : نیئیش يف رمالا رصح
 هجوت يحولا يف قحلا نیعت نیحو ناداضتم امهف كلذک اناک اذإو

 هللا رکذ عضوم لكف لمأتو .. .قحلل داضم یوهلا عابتاف هدض یوهلل

 يور دقو هیعبتملو هل مذلا ضرعم يف هب ءاج امناف یوهلا هيف یلاعت
 الا هباتک يف یوهلا هللا رکذ ام :لاق هنأ سابع نبا نع ینعملا اذه

 (۲)همذ

 مکحی نأ نیئحابلا ضعب تعفد لماوع نم لماع یوهلا عابتاو

 ام اًردان ذإ ةيملع اهنأب فصوت ال اهنأب نیقرشتسملا مظعم جاتن ىلع

 اًرمأ جلاعی نيح يديقعلا وأ ينيدلا هثاريم نم هثحب يف قرشتسملا درجتي
 .نیدلاب اًقلعتم

 يف قراغ .هیمدق صمخأ ىلإ هسآر عرف نم قارشتسالاف)

 الب «ءاوهألا» لبقتست ةيبوروألا ةراضحلاو ةيبوروألا ةفاقثلاو .ءاوهألا

 يفو ایندلا يف «ءاوهألا» ةليذر لامعتسا غوست يه لب ةفنآ الو ريكن

 ممالا بهنو بلسلاو ةعفنملا ىلع ةمئاق ةراضح اهنال «جرح الب سانلا

 ."(رضحتملا اهناطلسل ةلیسو لکب اهعاضخإو
 نأ دارآ نيح نوبول فاتسوغ مالک عم مجسنی مالکلا اذه لعلو

 : لاقف ةيمالسالا ةراضحلا دض نیقرشتسملا بصعت رس نع فشکی

 ةراضحلا یف ینعی - برعلا ریثأت رکنی اذامل :ءیراقلا لأسي دق)

 .4 ۰۳ :ناتیالا ءمجنلا ةروس (۱)

 هللادبع خیشلا قیقحتو حرش «ةعیرشلا لوصآ يف تاقفاوملا .يبطاشلا مامالا (۲)

 . فرصت ۷1 »°۷ |۲ م۹۹ 1/ھ 17 ٢ط :توریب ةفرعملا راد ارد

 .۱۱۷ص ءانتفاقث ىلإ قيرطلا یف ةلاسر :ركاش دمحم دومحم .أ (۳)
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 رکفلا ةيرح ًادبم نوعضی نیذلا رضاحلا تقولا ءاملع - اهریغو ةيبرغلا

 ؟حولی امك ينيد رابتعا لک قوف

 هب يسفن لأسأ يذلا لاوسلا اذه نع دحاو باوج ريغ یرآ ال

 اننأو .ةقيقحلاب رهاوظلا ريغ نكي مل يركفلا انلالقتسا نأ وهو اًضيأ
 .دیرن امك تاعوضوملا ضعب يف ركفلا رارحأ نم انسل

 اهتنوك ىتلا ةيرصعلا ةيصخشلا :نيتيصخش وذ اندنع ءرملاف

 ريغ ةميدقلا ةيصخشلاو «ةيفاقثلاو ةيقلخلا ةئيبلاو ةصاخلا تاساردلا

 ضامل ةصالخ تناكف دادجألا لعفب ترجحتو تدمج يتلا ةرعاشلا

 .ليوط
 ملكتت يتلا يه طقف اهدحوو ءاهدحو ةرعاشلا ريغ ةيصخشلاف

 تفلتخم ءامسأب ةامسم اهسفن تادقتعملا مهيف كسمتو سانلا رثكأ دنع

 رهاظلا يف اًرح ءارآلا نم مهيلع هيلمت ام حوليف .مهءارآ مهيلع يلمتو

 .مرتحيف

 نورق يف نيملسملاو مالسإلا دض ةثوروملا انماهوأ تمكارت دقل

 دقح لصأت انيف ةلصأتم ةعيبط تحضأف ءانجازم نم اًءزج تراصف ةريثك

 ."”(اًمود قيمعلاو ءانايحأ يفخلا «ىراصنلا ىلع دوهيلا

 بناجلا اذه يف نيقرشتسملاب نيسح هط روتكدلا رثأت دقلو

 .هوباع ام حيبقلاو هونسحتسا ام نسحلاف

 اًمصاو نيسح هط روتكدلا ةذمالت دحأ وهو مهدأ ليعامسإ لوقي

 .هذاتسأ ثاحبأ

 نع القن ٦٢٢ص يمالسالا عيرشتلا يف اهتناكمو ةَّلْسلا :يعابسلا ىفطصم .د (۱)

 .اهدعب امو 1۸۸ص «نوبول فاتسوجل برعلا ةراضح

“1٤ 



 ءارعشلاو ءابدالاو ةيرصعلا تافلوملل هدقن ىف هط روتکدلا)

 اًضحم اًيبدأ المع دقنلا ربتعی هنأل ءهاوه عم اًديثك ليمي نيرصاعملا

 هتادقن يف اهئاوهأو اهضارغأب هتيصخش ىلجتتو هقوذت راهظإ ىلع لمعيف
 .هضارغأو هئاوهأو لب هلويمو روتكدلا فطاوع فشكتست نأ لهسلا نمو

 لصفلا كلذ يف ةقادصلابو لصفلا اذه يف بحلاب رثأتم هنأ فشكتست

 .'(لصفلا كايذ يف دسحلاو ضغبلاو

 وهف هتايح يحاون نم ريثك يف رهظ ىوهلل روتكدلا ميكحت لعلو
 ةادأ هذختيو ءاهريسفتو ثادحألا ىلع مكحلل ةادأ ىوهلا نم ذختي

 نم لعلو «همدع وأ اهتحصب مكحلاو اهدرو ةيوبنلا ثيداحألا لوبقل

 :ثداوحلا ضعب تابثإ يف هلوق يه قايسلا اذه يف ةروهشملا هتاملك

 كشأو» :لوقي ءيش يفن ديري نيحو «ناک دق كلذ نأ نظلا ربكأو»

 !نونظلاو كوكشلا ىلع مئاق اهيفنو رومالا تابثإ نأكو «كشلا مظعأ

 يمر ىلع هرارصإ بناجلا اذه يف ةرهاظلا اياضقلا نم لعلو

 نيقرشتسملا نم رفنل كلذ يف اعباتم ةيردنكسإلا ةبتکم قيرحتب برعلا
 لاثمأ نم ةيرفلا كلت نم برعلا اوأرب نيذلا هتذتاسأل اًفلاخم نیبصعتملا

 .مهريغو ينفيرجو افونازاك

 يمالسإلا خيراتلل هريسفت يف ىوهلل هراثيإ رهظي كلذكو

 خيراتلا هب نورسفي نيذلا نييبرغلا نيركفملا راظنمب ةيمالسإلا ةراضحلاو

 ةئيبو ةعيرشو اًماظنو ةديقع نيعقاولا نيابت عم ةيبرغلا ةراضحلاو يبرغلا

 هللا ىشخي يذلا ميلسلا نمؤملا هسايق كلذكو ...اّیلک اًئيابت عفاودو

 ١6١. ص «مالسإلا ءوض يف هركفو هتايح نيسح هط : يدنجلا رونأ )۱(
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 نیملسملا كولسل هريسفتو قلخ الو نيد عداور مهعدرت 5 نيذلا ىلع

 ةيويند ةيسفن عزاونو «ةيصخش ضارغأب عوفدم هنأب تاعامجو اًدارفأ

 ."ةرخالا باوثو هللا ةاضرم ءاغتبا عفادل اًرثأ سيلو

 يف لوخدلا رمآ يف تاينلا ضعبل هماهتا كلذ ىلع ةلثمالا زربأو

 نيملسملا ىأر نيح اًعماط مالسإلا لخد هنأب ضعبلا يمريف مالسإلا

 مهنأب نيرخآ يمريو ءرخآ ىلإ حتف نمو رصن ىلإ رصن نم نوجرخي
 مالسإلا نم اوری مل نيح اوملسأ دقف اًبهر وأ اًمرك مالسالا يف اولخد
 مهداهج يف لوألا ليجلل هماهتا كلذكو «"روتكدلا ريبعت دح ىلع ادب

 مهنأو ةمينغلاو لاملا لجأ نم تناك مهحوتف نأ معزي نيح مهلضفو

 كلذ ريغ ىلإ "”اهبلط يف نوسفانتيو اهعمج ىلع نولمعي ايند بابرأ
 نع انثدحت نيح اهعوضوم يف اهعم انفقو يتلا تاهبشلاو مهتلا نم
 .يمالسإلا خيراتلا نم هفقوم

 اهافن اًرومأ مويلا تبثیف هسفن عم ضقانتي هلعج ىوهلا عابتا نإ

 .سمألاب اهتبثأ دق اًرومأ مويلا يفني وأ سمالاب

 مازتلالا ىلإ هتوعد دعب ةيبوروألا سبالملا ىدتراف اهنع عالقإلا ىلإ اعد

 مكح يف غلاب هنأ مغر ةيبنجأب جوزتو «كلذ يف ددشتو يقرشلا يزلاب

 ةنس هط «قشمد ملقلا راد «ةثالثلا ركملا ةحنجأ :يناديملا ةكنبح نمحرلا دبع (۱)

 ۰۱۸ص ۷

 ۰۱۱۹ ء۱۱۸ص مالسالا ةآرم :نیسح هط (؟)

 ۰۲۷۸ ۰۲۷۷/4 ةلماكلا ةعومجملا - نامثع - (۱) یربکلا ةنتفلا : نیسح هط (۳)

 ۰417/6 ةلماکلا ةعومجملا - يلع - (۲) یربکلا ةنتفلا ۲ ء٥۱ ء۱

TV ۷ 
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 نأ عم عطاقلا میرحتلا مکح ىلإ تایباتکلاب وأ تایبنجألاب جوزتلا

 .ءاملعلا نيب فالتخا لحم مکحلا

 ةيتايحلا ةرهاظلا دوجو عم تدجو فیرشب ةرهاظ ةيجاودزالا نإ)

 رکفلا نأل ءركفلا ىلإ كولسلا یدعتت ال نأ بجي اهنکلو .ةيناسنالا

 «ةبيجع ةيجاودزاب هعیضاوم هط جلاع دقل . .ةعفنملاب ال ةدارالاب قلعتی

 ریطاسالاب نآرقلا صصق طبری ةراتو مزتلم خیشک نامیالا رهظی ةراتف

 یرخآ ةرمو مالسالا لوخد عم رصم اولخد ةازغ برعلا ربتعی ةرمو
 نیدلاو بدالاو «ةيبرعلا ةغللا نأو رصم ةغل يه برعلا ةغل ربتعی

 ىلإ وعدیو اًروط ةقلغملا ةيرصملا ىلإ وعدیو نورف ذنم اعیمج ترصمت

 .(رخآ اًروط طسوتملا ضيبألا رحبلا ةراضح

 ال ال ال ال ال ال

 .فرصتب ۱۳۲ ۰۱۲ص « نیسح هط ىف تالاقم : حالملا ینغلا دبع ۱(
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 ہم یر ےس ورد نج ےہ

© 
 ل تب

 یفاشلا ثحبملا

 ليوهتلاو نيوهتلا

 :اهنسحب رظانلا ةأرملا تلاهو «بعرو فاخ :ًالْوَه َلاَم) :لاقي

 هيف غلابو هعنش :رمألا لوو .هعزفأ : نالف ىلع َلَّوَهو 55 . هتبجعأ

 .الئاه هلعج یتح

 فختسا :اًناوه هيلع ءیشلا ناهو «هرسايف كرساع ناو نهف كوخآ زع
 ۱ ر

 جهانم نم جهنم هب دصقیو نوه نم لیعفت :نیوهتلاو)

 تایصخشلا قلأو تلضافلا ئدابملا جهو ءافطا هب اودارآ نیقرشتسملا

 الضف رکذلا الو هابتنالاب ةريدج ريغ ةروص يف رهظتل مالسالا يف ةزرابلا

 ةروص يف اهریدصتو ؛اهمیخضتو هيلع يه ام ريغ ىلع رومألا زارباو

 .۱۰۰/۲ طیسولا مجعملا :نورخآو یفطصم ميهاربا .أ (۱)

۱۸ 



 .۲(مالسالا هوشت يتلا ایاطخلا

 : لثم ةددعتم رواحم

 ةروص ةحاس ىلع یغطت اهلعجو یرغصلا ءاطخالا میخضت - ۱)

 .خیراتلا اذه يف ةقرشملا ةعئارلا ةروصلا سمطو «نيملسملا خيرات

 اهتالامك تمظع امهم ةمأ اهنم ولخت ال يتلا تاوفهلا عيمجت - ۲

 خيرات ةروص لك يه اهنا یلع اهمیدقتو ةدحاو ةروص يف اهعضوو

 .نیملسملا

 يتلا جئاتنلا عم الو ةيقيقحلا اهتارامآو اهتالالد عم قفتت ال تاریسفت

 .*۳(تیمالسالا ةمألا خیرات اهتبثآ

 سبتقم هنأ اوعداف مالسالا نأش نم اوفعضی نأ اولواحف الیصفتو ةلمج

 عئارشلا نم قبس نمع دیدجب تأي مل هنآو ةينارصنو ةيدوهي رداصم نم

 الو قالخألا میوقتو روعشلا ةيبرت ىلإ فدهت ةيبيذهت ةلاسر هنأ اوعداو

 زیمتی ال نیملسملا خيرات نأ مهنم ريثك یعداو «ةايحلا مئاقو يف هل نأش

 اهوسفانت ايند بابرآ  لئاوألا نيملسملا ينعي - مهف مهريغ خيرات نع

 !مهدعب ءاج نمو مهلبق نم اهسفانت امك

 خيراتلا يف ةمادهلا تاكرحلا ىلإ اودمع لب بسحف اذه سيل

 نيقرشتسملا نع ثحبلا نيزاومو قارشتسالا عفاود «ليعامسإ دمحم رصان (۱)

 .۱۹۹ص ء(ریتسجام ةلاسر)

 .۱۷ ص «تئالثلا رکملا ةحنجأ : ینادیملا ةکنبح نمحرلا دبع (۲)

۱۹ 



 اهولعجف مهریغو ةينايدقلاو ةيئاهبلاو ةطمارقلاو جنزلا ةكرحك يمالسالا
 ."”هنأش ةعفرو ناسنالا ريخل لمعت ةيلوطب تاکرح

 يف ةنماک ضارغال نیعوفدم هلك كلذ يف نوقرشتسملا ناك نئلو

 ادح يذلا امف «همیلاعت هیوشتو مالسالا نم لینلا اهرهظآ مهسوفن

 لثم ىلع ریسی نآو مهعینص يف مهکراشی نأ نيسح هط روتکدلاب

 .مهقیرط

 مالسالا نأ يعدي نيح مالسالا میلاعت نأش نم نهوی روتکدلاف

 ةديفم اهنوري یتلا بابسالاو لئاسولا هيلإ نوذختی سانلا ىلإ هدرم رمآ

 نأش نم روتکدلا نهویو اّبناج هلوسر ةنسو هللا باتک اوذبن ناو مهل

 تاناح یف صوصللا خيرات جلاعی امك مهخيرات جلاعي نيح ةباحصلا

 _ هامسآ ام یرسآ اوناک مهناب نیملسملا يخرژم يمريد ندنلو سیراب

 : هب اذاف - فلسلا سيدقت ةيرظنب

 ضفريو «اماظنو ةعيرشو ةديقع نيعقاولا نیابت عم مهخیرات نویبرغلا هب

 نبا لثم ةميظع تایصخش میطحت لواحیو يدنوارلا نباو ساون يبأو

 ينانويلاو يدنهلاو يسرافلا رثآلا نأش نم مظعيو «يبنتملاو نودلخ

 .یمالسالا ركفلل اًردصم هلعجي نأ لواحيو

 ةبتكم «يمالسإلا ملاعلا يف ةینطابلا تاكرحلا :بيطخلا دمحأ دمحم .د :عجار (۱)

 ۸ص ۰۱۹۸/۸۱۰۲ ةنس ٢ط تیدوعسلا بتكلا ملاعو «ندرألا .ىصقألا

1۲۰ 



 ةيمالسالا یروشلا الهاجتم وأ اًيسانتم ةيبرغلا ةيطارقميدلاب ديشيف ةايح
 وعدیو اهاوس ام لك نم عضیو ؛مکحلا يف ةيبرغلا مظنلا نأش عفريو

 !باعي امو اهنم دمحي ام اهرمو اهولحب ةيبرغلا ةراضحلا یف نابوذلل

 دح هب لصت ةجرد ىلإ هسفنب هدادتعا روتکدلا لالخ زربآ نمو

 :هلوق كلذ ةلثمأ

 ريثك ىلإ كلذ ينرطضاو «تراكيد» يف اًباتك عضأ نأ ديرأ تنك)
 دقف ءانع نم تيقل ام ىلع فسآ ال ينكلو «قیقحتلاو ثحبلا نم

 نوبرسلا اهل كدنال اسنرف يف اهتنلعأ ول ةبيرغ جئاتن ىلإ تلصو

 يملعلا عمجملا اهل نلعألو «سنارف يد جيلوكلا اهل تبرطضالو
 قحلاب الإ كثدحأ تسلف بجعت الو كحضت الو .هسالفإ يسنرفلا

 ."”(هيلع رابغ الو هيف كش ال يذلا

 يف هلوق روتكدلا سفن يف ىنعملا اذه قمعت ىلع دكؤي اممو

 :«ضرألا ىف نوبذعملا» هباتك ةمدقم

 امل ةصق عضأ تنك ولو ؛نفلا لوصأل مضخت ةصق عضأ ال)

 الو اهل نعذأ الو اهب نمؤأ ال ىننأل .لوصالا هذهل اهعاضخإ تمزتلا

 امهم نيناوقلاو دعاوقلا يل اومسرب نأ اونوكي امهم داقنلل نأب فرتعأ

 ام نيبو ينيب لخدي نأ هتلزنم عفترت امهم ئراقلا نم لبقأ الو نكت
 مث هيلمأف يل رطخي رطاخلا وه امنإو «ثيدحلا نم قوسأ نأ بحأ

 "۳ 2۳۵۱/۲ ةلماکلا ةعومجملا :دیعب نم : نیسح هط 2

۲٦ 



 .(هنع فرصنیلف هتءارقب قاض نمو «هأرقيلف هأرقي نأ ءاش نمف هعیذآ

 بحي ال .دقنلا قوف هسفن عضی) :*۳"باتکلا دحأ لوقی امك وهف

 ديري هنأل ؟اذاملو .ائزو هل ميقي نأ ديري الو «هب فرتعي الو هعمسي نأ

 نيسح هط ىنب نذإ فيكو !سانلا ىلع عيذيو بتكي اميف اًرح نوكي نأ

 ىمادقلا ءابدألا نم هريغ باسح ىلع كلذ نكي ملآ ؟يبدألا هدجم

 ."(ءاوسلا ىلع نیثدحملاو

 ال ال ال ال ال اد

 ةرسألا ةبتكم ءباتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .ضرالا يف نوبذعملا :نیسح هط (۱)
 ۲۲ص ۰۲

 يف ةرداصلا يرصملا ةديرج يف دارم معنملا دبع دومحم ذاتسالا وه (۳)
 ھ۶۳۰۷

 .۱۷۵ص «مالسإلا ءوض يف هركفو هتايح نيسح هط «يدنجلا رونأ :نع القن (۳)
۳۲ 



 تپ -

 _ ےس

 یی يروا ںس

 یا ایا بعد جد هج

C^ 
 ل 3

 تلاثلا ثحبملا

 ةفيعضلا رداصملا ىلع دامتعالا

 ىلع مالسإلا نع اهب نوموقي يتلا مهثاحبأ يف نوقرشتسملا دمتعي
 نوعجري ذإ هراكفأ ءافصو هميلاعت ومس يف مالسإلا نع ربعت ال رداصم

 ءارا وأ ةلزتعملا ةمئأ ءاراو ةعيشلا ةالغ ءارآ ىلإ نوبتكي اميف

 مهملعب نوقثي نيذلاو مهقيرط ىلع مهوقبس نيذلا رابكلا نيقرشتسملا
 اهب ربتعي الو اهباب يف ةليصأ تسيل اهلك رداصملا هذه نأ عم مهتردقو

 .مالسإلا نع ثيدحلل اّعجرم

 نولقني مهف اهنع نولقني يتلا رداصملا يف نوقرشتسملا مكحتيو)

 بتك نمو «يوبنلا ثيدحلا خيرات يف هب نومكحي ام بدألا بتك نم

 (""يريمدلا هلقني ام نوحصيو «هقفلا خيرات يف هب نومكحي ام خیراتلا

 امو ٤ص «يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةَّئّسلا :يعابسلا یفطصم .د :عجار )١(

 .اهدعب

 ماع ةرهاقلا ديلاوم نم نيدلا لامك ىسيع نب ىسوم نب دمحم وه يريمدلا (؟)

 نم برقلاب ةدلب يهو ةيرحبلا ةريمد ىلإ بسنيو ءم۹٣۱۳ قفاوملا ھ٠
 ةرئاد ء(م١٤٣۱) ۵۸۰۸ ماع ةرهاقلاب يفوت «ناويحلا ةايح هتافلؤم رهشآ دونمس

 ْ ۰۲۹۰/۹ ةیمالسڑلا فراعملا

۳۳ 



 .'''((اطوملا) ىف كلام هيوري ام نوبذکی امنیب «ناویحلا ةايح» ىف

 هدامتعا يف نیقرشتسملا نم هتذتاسآ نیسح هط روتکدلا عبات دقلو

 «یربکلا ةنتفلا» نع هباتک وه كلذل ةروص زربآو ةفيعضلا رداصملا ىلع

 نباب» فورعملا "بس نب هلادبع» ةيصخش دوجو رکنی نأ دارآ نیحف

 «نادلبلا حوتف» یوس راکنالا اذه هيلإ دري ردصم نم دجي مل «ءادوسلا
 قفلم باتک هنا :ءاملعلا هنع لاق يذلا باتکلا اذه «يرذالبلل»

 ىلوألا باتکلا ةعبط تناکف هجارخ| ىلع تلمع يتلا يه ةينويهصلاو

 .لیئارسإ يف

 بس نب هللادبع رمأ تبثت يتلا ةريثكلا رداصملا روتكدلا ىسانتو
 هلهاجت مث هب لالدتسالا رثكي روتكدلا ناك يذلا - يربطلا خيرات اهنمو

 اذه يف اهب فرتعملا بتكلا نم هريغ لهاجت امك عضوملا اذه يف

 لحنلاو ءاوهألا يف لصفلاو ء''یيناتسرھشلل لحنلاو للملا لثم نأشلا
۳ ١ 

 يمالسإلا خيراتلل هتباتك يف دمتعا روتكدلا نأب لوقلا عيطتسن لب

 وأ ةضفارلا ةالغ نم مالسإلا ءادعأ اهجور يتلا تاياورلا طقاوس ىلع

 تقفل يتلا مصاوقلا عاذأ هنأ دجي كلت هبتك يف رظانلاو «نييبوعشلا نم

 ةمالعلاك ميدق نم مالسإلا ءاملع اهل ىدصت يتلاو نيملسملا خيرات ىلع

 ىلع در يذلاو «مصاوقلا نم مصاوعلا» هباتك يف يبرعلا نبا ركب يبأ

 )١( ۱ص «برغلاو مالسولا نيب : باهولا دبع دمحم ىلع .د ۰۲۲

 ٢) هتمج رت قبس « ص٦1٤٤.

 قیرهاظلا ءارآ ىلإ لوحت مث ةيعفاشلل ةيادبلا يف سمحت «ةبطرقب دلو يسلدنآ

 لص ,يمالسإلا مجعملا ‹««لحنلاو ءاوهالاو للملا يف لصملا» : هراثآ نم ١.

1٤ 



 ثیدحلا رصعلا يف نیسح هط روتکدلا اهعاذآ يتلا تایرتفملا نم ریثک

 .ىلوألا روصعلا يف نيملسملا خيرات نع

 امتش يب هللا لوسر باحصأ ىف هناسل نيسح هط قلطأ دقل)

 لك يف دمتعا دقلو . . .مهنم اًدحأ كلذ نم ینٹٹسی داكي ال اخیرجتو

 تاياور در يذلا وهو ءاهل لصأ ال تاياور ىلع ةباحصلا نع هركذ ام

 لصأ ال يتلا تاياورلاب ىفتكا امو ...رتاوتلا دح غلب اهضعبو ةحيحص

 هسفن يف رمضأو «نظآو «دعبتسأ امو :لوقلا نم رثكي ناك امنإو ءاهل
 مث بصخلا هلايخل لاجملا كرتي تاملكلا هذه دعبو [يباحصلا دصقي]
 .۳(خیراتلا نم اذه نأ معزيو ةريرشلا هرطاوخ لجسی

 ىلع زكر ةيخيراتلا بتكلا ضعب سانلل جرخي نأ دارأ نيحو

 باتك ىلع زكر نأ ناكف) ركفلا لبلبتو نهذلا شوشت يتلا بتكلا ضعب
 عامجإب باتكلا اذه نأ عم اًديدش اًريكرت يناهبصألا جرفلا يبال يناغألا

 ةيلستلل فلآ امن هنال .هیلا دصق يذلا ضرغلل حلصي ال نيخرؤملا

 عمتجملا نم ةليلق ةريطش مهو يناغآالا لهآ نع لوصف ةباتکلو وهللاو

 ذاتسألا عم نواعتی روتکدلاو ۳ (اٌحیحص اریثأت هيف رثؤت الو هلثمت ال

 نبا هفلآ يذلا *"يناغألا دیرجت باتک جارخإ يف "”يرايبإلا ميهاربإ

 ىف نيسح هط هبتك اميف ناتهبلاو روزلا :نورخآو يداهلا دبع لامج .د )١(

 ۱ .فرصتب ۹۸ ء۹۳ص ءناخیشلا
 .۳۵۲ ء٥٣٥۳ص ءنیسح هط ركف ةمكاحم :يدنجلا رونآ (۲)

 نیسح هط روتکدلا عم كراش .يرصم ققحمو فلومو خرؤم :يرايبالا ميهاربإ (۳)
 نم ؛يومحلا لصاو نبال يناغالا دیرجت : لثم تافلوملا ضعب قیقحت يف
 خرؤملا نیسح هط :ناونعب ثحب هلو .اهریغو اخروم نیسح هط «ةيواعم :هراثآ

 .يرايبالل ةيواعم «يناغآالا دیرجت :عجار .يمالسالا

 .يناهبصالا جرفلا يبال يناغألا باتکل رصتخم وه )٤(

۳۵ 



 باتک اذه) هميدقت يف بتکیو ھ۹۷١ ةنس یفوتملا " يومحلا لصاو

 ؛میدقلا انثارت ضعب هنال سانلل هرشنن «ةرجهلل عباسلا نرقلا بتک نم

 انعطتسا ام هب عافتنالا نم ةرصاعملا لایجالا نیکمتو هؤايحإ بجي يذلا

 دشآ رصعلا اذه يف نیفقثملا طاسوآ نأل كلذك هرشننو الیبس كلذ ىلإ

 اذیعب میدقلا يبرعلا بدآلا نم مهيلإ برقی وهف هيلإ ةجاح نونوکی ام
 اًريثك اًصصقو .امیق اًريثك اًبدأ هيف دجتس ...اًريسع هنم مهل رسییو

 باتك أرقأ ينأ ءارقلا ىلع يفخأ تسلو ...اًعفان اًريثك اخیراتو ءاّعئار

 رعشلا نم هيف ىوري امب عتمتسأ امك هديناسأب عتمتسأف يناغألا
 ."7(ثي رداحألاو

 دبع يضاقلل «ينغملا» باتك جارخإ ىلع روتكدلا لمع كلذکو)

 .مالكلا ملع يف ةلزتعملا بهاذم روصي باتك وهو «'””رابجلا

 باسنأ جارخإب متهيف هتابغر عم قفاوتت يتلا بتكلا ضعب جارخإ

 باتك جرخيو ءأبس نب هللادبع دوجو هبحاص يفني يذلا فارشألا
 يذلا بهو نب ميهاربإ نب قاحسإ نسحلا يبال نايبلا هجو يف ناهربلا

 نب دمحم هللادبع وبآ نيدلا لامج (ه791 ةنس یفوتملا) يومحلا لصاو نبا )١(
 جرف يبأل يناغألا باتك رصتخا «يومحلا لصاو نب هللا رصن نب ملاس
 .م۱۹۵۵ ةنس نيسح هط روتكدلا ةعبط «يناغألا ديرجت هامسو يناهفصألا
 .باتكلا ةمدقم يناغألا ديرجت : عجار

 ؛يرايبالا ميهاربإو نسح هط .د :قيقحت «يناغألا ديرجت :يومحلا لصاو نبا (0)
 .فرصتب ج ءأ ص ۰م۱۹۵۵/ه۱۳۷6 رصم 900١/ه4١ رصم ةعبطم

 بقل <« «هرصع يف ةلزتعملا خيش ناك «يلوصآ « يعفاش :رابجلا دبع يضاقلا )۳(

 مجعملا .(م۱۰۲۵/ه4۱۵) ماع يفوت «يرلا ءاضق يلو ءءاضقلا يضاقب
 . ۹٥٤ص «يمالسإلا

۳۹ 



 جرفلا يبآ ىلإ هفلژم مسا لعجو «رثنلا دقن» مساب روتکدلا هرشن

 باتکلا نأ نیثحابلا دحآ فشک دقو يدادغبلا بتاکلا رفعج نب ؟" ةمادق

 ذیملت ةمادق نأل «ةمادق ىلإ روتکدلا هبسن امناو ءةمادق باتک سیل

 يف مهرثآ مهل ناك نانویلا نأ ديفي ام خسري نأ روتکدلا دارأف نانویلا

 ."”(يبرعلا نايبلا

 يذلا یبرغلا بهذملا دمتعا امنیح نيسح هط روتكدلا بصي مل

 خيراتلا نع ةيعرشلا تاساردلا لصفو هدحو يلقعلا رظنلا ىلع زكتري

 يف قثوي ال تاياور لالخ نم ديرفلا ليجلل دقنلا قح هسفنل ىطعأو

 ضفاورلا بتك نم ذخأف ثحبلا رداصم رايتخاب روتكدلا نعي ملو

 هتباتكل اًساسأ هلعج ام رابخألا قيقحتب نعت مل يتلا خيراتلا بتک نمو

 ولو مكحتلاو ةارجلا نم ريثك اهيف ةبيط ريغ جئاتن ىلإ يهتني هلعج امم
 ةبسنلاب رداصملاف لخدملا اذه لخد امل هرداصم رايتخاب روتكدلا ىنتعا

 ال ةقثوملا رداصملا رفاوت نودب هنأل ؛یربک ةيمهآ لكشت خرؤملل

 دمتعت ةيلقن ةفرعم خیراتلاو) .حیحص يخيرات ثحب بتکن نآ عيطتسن

 الف ىهتناو عقو ثدح نع ربخ خیراتلا نألو «رداصملا نم ذخألا ىلع
 .۳"(رعاشلاو صاقلاو بيدألا لعفی امك بیغلاب مجرلاو لایخلا هيف ينغي )۳ ۲ 5 5 ۰ . ۱ ۰ ۰

 ال ال ان ال ال ال

 نب ةمادق نب رفعج (م۹۳۱ ۔ .../ھ۳۱۹ )....  رفعج نب ةمادق جرفلا وپآ )١(
 مجعم .اهریغو ةباتکلا ةعنص يف تافنصم هل ؛باتکلا نم (مساقلا وبآ) دايز

 4٩۹۳/۱ نیفلملا

 .۳۵۱ ۰۳۵۰ نیسح هط رکف ةمكاحم :يدنجلا رونآ (۲)

 .۱۱:ص «ناتهبلاو روزلا :نورخآو يداهلا دبع لامج .د (۳)

۳۷ 
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 یی ورا یج ےہ

 میم هام 2 ۲21 0

 ل 2

 مهتاسارد يف نيقرشتسملا نم ريثك ثاحبأ يف حضاو رمألا اذهو

 ىلع ءانب ءام ءيش ىلع ماع مكح قالطإ) ىلإ نودمعي ذإ مالسالا نع

 بهاذملا نم هب باعي ام نيبو .هیلع موكحملا نيب يئزجلا هباشتلا
 .نيهجو نم لطابلا ميمعتلا نوكيو تادقتعملاو

 :لوألا هجولا

 قح اهيفو ةلوقعمو ةلوبقم ةيئزج تاقيبطت ماعلا ظفلل نوكي نأ

 نایب نود هنوقلطي سانلاو .ةصاخ دودحو رئاود نمض عقت يهو ريخو

 نودسفملا لغتسيو دويق نود ةنسلالا ىلع ددرتي وهف «ةصاخلا هدودح

 ىف هل نوكيل اّیمیمعت اذم هنوطعیو .هقالطاب ظفللا اذه نوللضملا

 اذإف ءاهلمشي نأ حصي ال تاحاسم لمشي ماع ىدص ريهامجلا سوفن

 ناك ةلوبقملا ةلوقعملا دودحلا ءارو ةعقاولا تاحاسملا هذه ىلع قبط

 ,ةاواسملا «ةيرحلا :ظافلأ لثم داسفو رش هنع مجنو الطاب هقيبطت

 نم كلذ ريغ ىلإ ةيموقلا «ةينطولا ءةیعجرلا «ةيلاثملا ءةیعقاولا مدقتلا

TA 



 .۱)(ةقلطم ظافلآ

 مهئاوهآ بسح نيدسفملا نم ريثك اهمدختسي ةماعلا ظافلألا هذهف

 ديفتو «ریخلا رمثت ةبيط يناعم ديفت هجوأ ةلامح ظافلألا هذه نأ ذإ

 اهمهفی ةيرحلا ةظفل ًالثمف < ءريطتسملا رشلا اهتايط يف لمحت رخآ يناعم

 ام لمعيو ناسنالا ديري نأ ينعت يتلاو ةقلطملا ةيرحلا) اهنأ ىلع ءالؤه

 (۲)(هلمعو هتدارا ىلع ناطلس رخآ ءيش يأل نوكي نأ ريغ نم ديري

 هيلإ ليمي وأ لعفي وأ لوقي اميف ةيرحلا ناسنإلل نآ) سانلا اهمهفي امنيب

 ةديقم ةيرح يهف یعامتجالاو ةيقالخألا ئدابملا نمض كلذ ناک اذإ

 ."”(ناسنإلا اهيف شيعي يتلا ةعامجلا حلاصو قالخألاو نيدلا طباوضب

 ال ريمدتلاو مدهلا لمحم ىلع تلمحو تاملكلا هذه تددر معن

 :مهتالوكوتورب يف نويهص ءاهفس لوقي امك عقاولا اذإف «دييشتلاو ءانبلا

 ةاواسملاو ةيرحلاب ىضم اميف بعشلا يف حاص نم لوأ انك دقل)

 دعب اهنوددرپ ملاعلا ءاحنآ يف ةلهجلا حار يتلا تاملكلا كلت یاخالاو

 اومرح تاملكلا هذه ديدرت طرفل مهنأو ...يعو وأ ريكفت نود كلذ

 .(ةيصخشلا مهتيرح نم دارفألا اومرح امك ءاخإلا نم ملاعلا

 نإ ىتلا ةطولغملا ىواعدلا نم كلذ ريغو ةقلطملا ةاواسملاو ةقلطملا

 «نيقرشتسملا دنع ثحبلا نيزاومو قارشتسالا عفاود : ليعامسإ دمحم رصان ا )١(

 .۲ ۶ ص

 .۷۸ص «م۱۹۲۹/ه۱۳4۸ ةنس بتکلا راد ةعبطم «قالخألا :نيمأ دمحأ (۲)

 .۸۷ ص «ت .ب «بعشلا راد «مالس الا ةيكارتشا : يعابسلا ىفطصم .د (۳)

 راد دیعس نومأم :ةمجرت «ةيفخلا ملاعلا ةموكح :شتیف ودیریبس بیرش (8)
 ۰۲۸ص ۱۹۸۱/۸۵ ۷ ۰۷ ط «توریب «سئافنلا

۳۹ 



 فقس ةيرحللف قذاحلا ملسملا یلع يلطنت ال سانلا ضعب یلع تلطنا

 نکمت ال ءيش لک يف ةقلطملا ةاواسملاو اهدحی طباضو هيلإ يهتنت

 كلت بلط يف نویکارتشالا یلاغ نئلو ءيش يف لدعلا نم تسیلو

 نوکلا سیماون نوفلاخی مهنال لشفلاب مهدوهج تعءاب دقف ةاواسملا

 يفو مهتاکلمو مهاوق يف مهتعیبطب سانلا فالتخاب تضق يتلا ةبالغلا

 نيب قرف ال ةهباشتم خسن مهنآ ىلع مهعم لماعتلاف . .مهطاشنو مهدج

 لدعلل اّیفاجم كلذ ناك هوحنو لاملاک ةايحلا لئاسو يف كاذو اذه

 فلتخا املاط بسکلاو لخدلا يف عیمجلا يواست لدعلا نم سيلف

 ىلع ظافلالا هذه تلمح دقل :لوقنف دوعن «مهطاشنو مهیعس يف سانلا

 ةبذاك تایاعد جیورت هاجتالا كلذ ءارو نم فدهو اهیناعم ضعب

 هط روتکدلا هنع ثدحت ام بابلا اذه نم ناکف ةماده ءارال ةوعدلاو

 هومس امو «بیدالا ةيرح» وأ «عادبالا ةيرح» ىلإ ةوعدلا نم نیسح
 وأ هتصق وأ هتیاور بیدالا بتكي نأ ينعي يذلاو «بدألا ةيقالخأب»

 اهاضترا ةمرتحم ديلاقت وأ قلخ وأ نيدل ةاعارم نود ةقلطم ةيرحب هتلاقم

 دحي بناوجلا هذه ةاعارم نأ ىوعدب نيدلا هل اهيضرو هسفنل عمتجملا

 .هيلإ يمري يذلا رحلا جاتنإلا نع بيدألا نهذ قوعي وأ عادبإلا نم

 :ىناثلا هجولا

 ةيملعلا ةبرجتلا وأ ةظحالملا مدقت نأ ةلطابلا ميمعتلا هجوأ نم)

 ال ةلثمألا هذهو سنج وأ عونك ماعلا دارفآ يف ترج ةدودحم ةلثمأ

 نيللضملا نكلو «ميلسلا جهنملا يف اهيلع ةماع ةيلك ةدعاق ءانب حصي

 ةيفاك ةدودعم دارفأ يف ترج يتلا .ةدودحملا ةلثمألا هذه نأب نومهوي

 .سنجلا وأ عونلا دارفأ لكل لماش نوناق وأ ةيلك ةدعاق نالعإل

۳۰ 



 نع ههوشم ةروص برغلل نیفرشتسملا ءاطع! كلذ باب نم لعلو
 ةلاضلا قرفلا نم امهریغو نوشاشحلاو ةطمارقلا الا سیل هنأب مالسالا

 نوعفادی يذلا تقولا سفن يف كلذو ةلصب مالسالا ىلإ تمت ال يتلا

 بالطو قح باحصآ مهنأب مهنوفصیو ةفرحنملا قرفلا هذه نع هيف
 .؟۲)(لدع

 نیقرشتسملا لخدم لخدو وحنلا اذه ىلع روتکدلا راس دقلو .

 يعامتجالا ررحتلا تاکرح نم امهنأب ةطمارقلاو جنزلا يتكرح فصوف

 لدعلا قیقحت يف اذاهجو ةيعامتجالا قوقحلاب ةبلاطملل اهمايق ناکو
 .!ةاواسملا نم ءيشو

 رصع ناك دق ةرجهلل يناثلا نرقلا نأ همعز اًضيأ بابلا اذه نمو

 هتقبط يف نمو ساون يبا نم اًذختم ""نوجمو كش رصعو بعلو وهل
 اّیسانتم هيف اوشاع يذلا رصعلل اقداص الاثم ءارعشلا نم هتلكاش ىلع وأ

 ىبأ لاثمأ هيف دجو نإ هنأو ريخلاب نرقلا اذهل دهش  هّلا لوسر نأ

 نسحلا :لاثمأ نم ىقتلاو هقفلا ةمئأ هيف دجو دقف مهريغو راشبو ساون

 رانيد نب كلامو نامعنلا ةفينح وبأو سنأ نب كلامو يعفاشلاو يرصبلا

 مهريغو يبعشلاو نيريس نباو ةيودعلا ةعبارو كرابملا نب هللادبعو

 .'*”نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر

 ال ال ال ال ال ال

 «نيقرشتسملا دنع ثحبلا نيزاومو قارشتسالا عفاود :ليعامسإ دمحم رصان )١(

 .7 17ص

 .۲۹۶ص «فراعملا ءط «مالسإلا ةآرم :نيسح هط (۲)

 .٥٦٦ص «نيسح هط ركف ةمكاحم :يدنجلا رونأ (۳)

 .50ص ؛نیسح هط ركف ةمكاحم :يدنجلا رونأ )٤(

۳۱ 



 مقر ۳

 کٹ يريد ںی
 یعور يا ےہ

 س
 يعو ريغب نیرخالا نع لقنلا

 مهقبس نم ءارآ اولوانتی نأ نیئدحملا نیقرشتسملا نم ریثک بأد
 اًريثك نأ عم مهلمع يف مهنم ةقث میلستلا ذخأم قارشتسالا ةمئأ نم

 ةيمالسإلا تاساردلاب قلعتي ام ةصاخ لماحتلا نم عبنت ءارآلا كلت نم
 .نيملسملاو برعلا خيرات وأ

 نم ددعب یقتلا هنأ ""يعابسلا یفطصم روتكدلا ركذ دقو
 ضعبلا هفلاخو مهضعب هرقأف مهتذتاسأ ءاطخأ نع مهثداحو نيقرشتسملا

 قرشتسملاب جديربمك ةعماج يف ىقتلا هنأ) يعابسلا روتكدلا ركذيف
 لالخ هل لاق هنأو «ةيبرعلا ةغللا يف صصختملا '''(يربرآ) فورعملا

 فلؤمو ةيعادو بيطخ (م۱۹۱۷ ۔ 9190١1/ه1185 - ۱۳۳۳) يعابسلا ىفطصم )١(

 هخیراتو يمالسإلا عيرشتلا يف رهزألا نم هاروتكدلا لان «يروس دهاجمو

 يف اهتناكمو ةّنّسلا هراثآ نم نيطسلف برح يف نيملسملا ناوخالا عم كراش

 .۸۵۹/۳ نيفلؤملا مجعم «يمالسالا عیرشتلا

 يف كوربمب ةيلك نم جرخت يزيلجنا قرشتسم ۱۹۰۵ ةنس دولوملا .ج ءأ «يربرآ )۲(

 نقتي وهو «ةيقيرفإلاو ةيقرشلا تاساردلا ةسردم يف ةيسرافلا ةغلل اداتسآ نيعو جديربمك
 - ۱۹۳۲) ماع نم ةيرصملا ةعماجلاب ةميدقلا تاساردلا مسقل اّیسئر نيع «ةيبرعلا ةغللا

 ۰۱۳۹/۲ نوقرشتسملا «قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملاب اًوضع بختناو ء۹۶

۳۲ 



 نع انثوحب يف ةريثك ءاطخأ يف عقن - نیقرشتسملا نحن - اننإ» :امهئاقل

 متنآ - مکنال ناديملا اذه يف ضوخن ال نأ بجاولا نمو «مالسإلا

 عباتي مث «ثاحبألا هذه يف ضوخلا ىلع انم ردقآ ۔ برعلا نيملسملا

 : الئاق ىعايسلا

 ناكو *«نوسبور» روسفوربلاب تعمتجا (ارتلکنإ) رتسشنام يفو

 خيراتلا يف تاباتك هلو ةتطوطخم ةخسن ىلع دواد يبأ ننس لباقي

 تصرح دقو «نیلماحتملا نيقرشتسملا ءارآ عم اًبلاغ اهيف قفتي «ثيدحلا

 نع دعبو لماحت اهيف ةقباسلا ةيقارشتسالا تاساردلا نأ هل نيبأ نأ ىلع

 ةيملعلاو ةيخيراتلا هءاطخأ هل تبثآو رهيزدلوج ءارال تضرعتو ةقيقحلا

 رثكأ رصعلا اذه يف نيقرشتسملا نأ كش ال» :هنع هب باجأ امم ناكف

 رشنو عبط امل اًرظن رهيزدلوج نم ةيمالسإلا رداصملا ىلع اًعالطا
 رهيزدلوج رصع يف ةمولعم ريغ تناك ةيمالسإ تافلؤم نم فرعو
 رصعلا اذه يف  نيقرشتسملا - مکئاحبآ نوكت نأ وجرآ :هل تلقف

 لاقف امهلاثمأو ثويلجرمو ريهزدلوج نم فاصنالاو قحلا ىلإ برقآ
 .(«كلذ وجرأ

 مهسفنأل اوطتخا نأ ةركاملا نيقرشتسملا بيلاسأ نم ناك دقلو

 ريشي) مالسالا ةصاخو یرخالا تانايدلا دقن يف اهيلع اوبآد ةقيرط

 ةركفلا هذه نأ ررقيف رخآ هيليو «يفخ فرط نم ام ةركف ىلإ مهدحأ

 عبارلا امآ .ةيرظنلا ةلحرم ىلإ راوحلا اذه عفريف ثلاث يتأيو ةزئاج

 ةعماج نم جرخت يزيلجنإ قرشتسم ۱۸۹۰ ةنس دولوملا سميج نوسبور )
 يف ةيبرعلل اًذاتسأ نيع «بدألا يف هاروتكدلاو ريتسجاملا ىلع لصحو وجسالج
 ۱ ٠ 2174/9 نوقرشتسملا ۱۹4٩. رتسشنام ةعماج

 ٠١. - ۱۶ص «يمالسالا میرشتلا يف اهتناکمو َةّنَّسلا :يعابسلا یفطصم روتکدلا (۲)

۳۳ 



 ةسمخ وأ راوطآ ةعبرآ ةرکفلا روطتت اذکهو «ةقيقح ةيرظنلا نم قلخیف

 ءاج كلذ لاثمو «ةررقم ةقيقح حبصت نأ ىلإ فاطملا اهب يهتني نأ ىلإ

 ةينايرس ةمجرت ىلع رثع هنأ اهاوحف ةصق مدقف '''(اناجیف) روتكدلا

 هنأ ئراقلا مهوي نأ كلذب ديري اهئازجآ ضعب اهنم طقس ميركلا نآرقلل

 نأ كلذ لبق لواح دق اذه «اناجيف» ناكو «نآرقلا نم ءيش عاض امبر

 طقتلاف ثويلجرم ءاجف عيرذلا لشفلاب ءابف نآرقلا ةحص يف ككشي

 مدقلا يف ةقيرع ةينايرس ةخسن ىلع رثع اناجیف نأ ىلإ راشأف طيخلا
 هذهو ةميدقلا تاطوطخملا يف لاب تاذ تافالخ دوجو ىلإ راشأو

 نم لقأ الإ اهيلع رمي مل ثويلجرم اهيلإ راشأ يتلا مدقلا يف ةقيرعلا
 هب براحي اخالس مصخلا دي يف عضي نأ لواحي هنكلو «ماع

 .'''(نآرقلا

 مامتا ةيضق نم نوقرشتسملا ذختا ذإ لعفلاب ثدح ام اذهو

 ةهبشلا تلطنا یتح اودبزآو اهلوح اوغرآ ةريبك ةهبش «هعمجو نارقلا

 نمم ناکو ءاهلوح تاهبشلا رابغ راثآو اهددرف نیملسملا ضعب ىلع

 هذ نب نامثع نآ) یعدا اذإ نیسح هط روتکدلا قلزنملا اذه يف طقس

 ىلع عاضآ هاوس ام قرحو دحاو فحصم ىلع سانلا عمج نيح

 ءاملعلا ىلع عاضآ دقف كلذك نكي مل ناو «مهنید نم اًئيش نیملسملا

 رمألا نأ دكؤي مث ءاهتاجهلو برعلا تاغلب ملعلا نم اًريثك نیئحابلاو

 نأکف تاجهللاو تاغللا نع نيثحابلا ثحبو ملع نم انأش رطخأو مظعأ

 بادآلا ةيلك يف ةيبرعلا يسرك ىلع سيول فلخ يلاغترب قرشتسم وربإ .اناجيف )١(
 عمجم يف اًوضع تبختناو ةيقرشلاو ةيقيرفألا تاغللا دهعم يف اهملع مث ةنوبشلب
 .۲ ۸/۲ نوقرشتسملا .لوسرلا ةريس :هراثآ نم «يلاغتربلا خيراتلا

 .۲۰۹ ء۲۰۸ص .ةمادهلا تاوعدلاو قارشتسالاو ریشبتلا :يدنجلا رونأ (۲)

٤ 



 ."(نآرقلا ضعب عایضب حیرصت روتکدلا مالک

 نود نیقرشتسملا نع لقنلا أطخ يف نیسح هط روتکدلا عقو دقلو

 ةلاقم نع يلهاجلا رعشلا ةباتک عوضوم نیسح هط روتکدلا ذخأ ذإ بابلا

 رعشلا لوصآ :ناونع تحت ثویلجرم لیومص ديفيد نیقرشتسملل
 .”' يبرعلا )۲(

 دعب م٦۱۹۲ ماع يلهاجلا رعشلا يف هباتك روتكدلا ردصأ دقلو
 (۳) س . .

 هلامعأ لك يف نيسح هط داكيو) :يدنجلا رونأ ذاتسألا لوقي

 هردق نم اًيلعم هل اًعبات هب اًرثأتم قارشتسالل اًعضاخ نوكي نأ ىربكلا

 .يمالسإلا ركفلاو يبرعلا بدألا ىلع هلضف نع اًثدحتم

 .ثويلجرم نم هتيرظن ذخأ = ىلهاجلا رعشلا ىف هباتكف

 .ريشالب نم هذخآ = يبنتملا يف هيأرو

 .مياكرود نم هلخأ = نودلخ نبا نع هثحبو

 ةلماکلا ةعومجملا ۰- نامشع - (۱) یربکلا ةنتفلا :نیسح هط .د :عجار )١(
۳۷/۹/۶ 

 نمض ثحب «یبرعلا رعشلا نم ثویلجرم فقوم :ةراده یفطصم دمحم .د (؟)

 بتکم نع رداصلا «ةیمالسالا ةيبرعلا تاساردلا يف نیقرشتسملا جهانم باتک
 .۳۹۷/۱ جیلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا

 ةيويسالا ةيعمجلا ةلجم نم ۱۹۲۵ ةنس ویلوی دلع ىف ثویلجرم لاقم ردص (۳)
 .ندنلب ردصت يتلا ةيكلملا

o 



 .(فیب تناس نم هذخأ = ءاعبرالا ثیدح ىف ههاجتاو

 وطسلا ًارمتسا هنأب نيسح هط روتکدلا نیفقثملا ضعب حراص دقلو

 يكز روتکدلا نیفقثملا ءالوه سأر ىلع ناکو «نیقرشتسملا ءارآ ىلع

 :الئاق هط بطاخ يذلا كرابم

 الکوتم انآ ٌتيضمو «ةعماجلا ةقفن ىلع سیراب ىلإ تبهذ)

 ویسم ءارآ نم اخس الا نودلخ نبا نع كتلاسر نكت ملو ...هللا ىلع

 .اضرف يئارآ هيلع ثضرفف هیسرم ویسمب انآ ثلصتاو . .افونازاک

 : لاقف هاروتکدلا ناحتما تیدآ موی نوینیسام ویسم فقو

 ءانيلإ تدر انتعاضب هذه :لوقأ نيسح هط ثحب أرقأ نيح يننإ

 .ةديدج ةيصخش هجاوأ ينأب رعشأ كرابم يكز ثاحبأ أرقأ نيحو
 ججح تقرسف تلغوتو «نيقرشتسملا ءارآ تبهتناف تیضم

 روهمجلا ظيغتل الإ يأرلا عيذت ال تانالعإ ةحول َتنُك ...نيرشبملا

 ."”(تاعمتجملاو ةيدنألا يف سانلا ثيدح حبصتلو

 وطس نم هركذ ام قدص ىلع للدي نأ كرابم يكز روتكدلا دارأو

 :لاقف نيقرشتسملا ءارآ ىلع هط

 )١( «مالسإلا ءوض يف هركفو هتايح نيسح هط :يدنجلا رونأ ص٤".

 ءءابدألاو ءاملعلا نازيم يف نيسح هط :يلوبناتسإلا يدهم دومحم :نع القن (۲)
 .۳۲۹ص

۳۹ 



 هدیرج هل ترشن دقو اهل هبلتي نأ نود اهتیسنرفب ةيبرعلا ءامسألا

 :اهيف ءاج اهاقلأ ناك ةرضاحم ةسايسلا

 «تارجرم ةكرعم نييسيقلاو نييناميلا نيقيرفلا نيب ترجش نكلو»

 جرم اهنوفرعي امنإو مسالا اذهب برعلا اهفرعي ال تارجرم ةكرعمو

 ليللا يف نيقرشتسملا ةقيدح ىلإ بهذي ناك هنأ روتكدلا رذعو طهار
 اهكولي حارف ةيسراف ةملك تارجرم نأ بسح .نيتحافت وأ ةحافت بهتني

 .۲(هتارضاحم ىف

 رکاش ذاتسألا ناك ذإ «هريغو كرابم یکز روتكدلا هب هامر يذلا بيعلا

 امو ةيرصملا ةعماجلا ىف نيسح هط روتكدلا هلاق ام نأ فشك نم لوأ

 يلهاجلا رعشلا عوضوم نع «يلهاجلا رعشلا يف» هباتك كلذ دعب هنمض

 كلذ مالك للختت تناك يتلا ةيبرعلاب لهجلا ىلع ةلادلا ةلثمألاو

 ةيشاح نوكي نأ ىلع ديزي ال نيسح هط روتكدلا هلوقي ام نأو ىمجعألا

 .ةلاقملا هذه ىلع اًقيلعتو

 روتكدلا يمريف ةقباس نم رطخأ فشکب ركاش ذاتسألا جرخي مث

 كلذ ركاش ذاتسألا ررقيف ىبنتملا نع هباتك ىلع هوطسب نيسح هط

 : الئاق

 ةيشاح ةقيقحلا ىف وه - نيسح هط روتکدلل - «یبنتملا عم) باتک]

 باهولا دبع ذاتسأالا باتک مث «يباتك اهلوآ بتک ةئالث ىلع یربک

 لوآ اننأب رخفن ال انه نحنو .۰. .يبنتملا نع ریشالب باتک مث «مازع

 .۱۵۳ ص مالسالا ءوض يف هرکفو هتايح نیسح هط :يدنجلا رونآ (۱)
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 انکلو ءانباتك يف هارت يذلا عضولا اذه ىلع يبنتملا خيرات بتک نم
 ذخأ ذإ نيسح هط روتكدلا هلعف يذلل ائایبو قحلل اًرارقإ كلذ ررقن

 جرخأو ءاهقح ريغب اهلغتساو اهعضوم ريغ يف اهعضوو اهدسفأف انءارآ

 هارغأو «مثإ الو ةمذم نم عروتم الو بيهتم ريغ انباتك رارغ ىلع هباتك

 نم هيف نحن امم ملعي امو هتيص ديعبو هترهش ميظع نم ملعي ام كلذل
 .«انسفنال ةقفلملا ةياعدلاب ثارتكالا ةلقو تمصلاو ءافخلا

 ىلع نيسح هط روتكدلا وطس ركاش دومحم ذاتسألا كرتي ملو
 اهرشن ةلاقم ةرشع يتنئا بتک هنكلو ةبساحم نودب رمي «يبنتملا» هباتك

 . «نيسح هط نيبو ينيبا :ناونع تحت غالبلا ةفيحص يف

 باتكو يبنتملا هباتك ىلع نيسح هط روتكدلا وطس اهيف فشك
 ."[ريشالب قرشتسملا باتکو «؟"مازع باهولا دبع روتكدلا

 الان ال ال ال ال

 .م۱۹۳۷ ةنس «رياربف ۱۳ يف هتالاقم رشن رکاش ذاتسألا أدتبا )١(

(WD.مازع باهولا دبع 5۵5۵ - ھ۱۳۷۹ /۱۳۱۲) مازع باهولا دبع  

 ةسردمب جرخت .لصالا ےیل ةرسا نم رصمب يبرغلا كيوش يف دلو « بيدأ

 دراوشلا :هراثآ نم «لودلا نم ديدعلا يف رصمل اًريفس لمع «يعرشلا ءاضقلا
 ۳٣٤٤/٢. نيفلؤملا مجعم .ريثك اهريغو ماع تارطخ وأ

 ٢ت .ب ماصتعالا راد «ةنادالاو ةميرجلا نیسح هط :قزر رپاج :عجار )۳(

 .فرصتب Y1 ۲ ۰۱۱ص
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 رس

 ین جيجا رج
 یں وز ید یھ

 امت مك ها9 ت1 ء٦۷

 9 نا ۷
 !ہتع رسو ثحتبلا ةرئاد عيس ون

 ملع باحصأ اوناك مهنآ ىمادقلا نيثحابلا رثآم نم ناک اذإ

 ءايندلا مولعو نيدلا مولع هتبعج يف مهنم دحاولا لمحي «يعوسوم

 ناقتإلاو ماكحإلا نم ةدحاو ةجردب اًعيمج نيلاجملا يف فنصيو بتكيو

 اوصصختي مل مهنأ نيلاجملا نم لاجم يف مهل أرقي نمل ليختي ىتح

 .اذه يف الإ

 نيثحابلا بويع نم هنإف ىمادقلا رثام نم كلذ ناك اذإ :لوقأ

 ةداجإلا ةجرد ىلإ مهتيعوسوم يف ىمادقلا لصو ذإ !نيثدحملا
 تاباتك يهاضت مهتباتك تناك ام ملع يف اوبتك اذإف ناسحإلاو

 اوزاح لوقن امكف نيثدحملا ةرثك امأ .قوفت امبر وأ هيف نيصصختملا

 لاجم يف ماكحإلاو ةداجإلا ةجرد ىلإ اولصي ملو فرطب ملع لك نم
 .تالاجملا نم

 بعشت عم ثحبلا ةعرس نیئدحملا نیثحابلا نم ريثك بيعي اممو
 اهب ملی امل ةبيعم ةهوشم ثاحبالا يتأت انه نمو ءاهعاستاو تالاجملا

 سردلا هسردي ملو هعوضوم روغ ربسي مل ثحابلا نالو ءصقن نم

 .هبناوج عیمج نم هطحي ملو ينأتملا
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 عونت نیقرشتسملا نم لیلق ريغ رفنل نيثحابلا نم ریثک دمح اذإف

 اهیف امم مغرلا ىلع ةيعوسوملا هذه ناف مهملع ةيعوسومو مهفراعم
 اوصصخت يذلا مه مهنم اونقنآ نیذلاو ءاّيبلس اّبناج لثمت دماحم نم

 بناجب يهف بئاوش مهمولع تباش ناو ةفرعملا تالاجم نم لاجم يف
 ثحب نم اومدق ام ءازج مهل رفغت تاریسی تانه ربتعت مهریغ ءاطخآ

 .داج

 دافآ يتلاو ةماهلا تافلوملا ضعب نیقرشتسملا ضعب جتنآ دقلو

 لیصحت نمو «مهريغو نيملسملاو برعلا نم نيسرادلا نم ريثك اهنم

 برعلا بتك نم اًريثك اورشن نيقرشتسملا نإ :لاقي نأ لصاحلا

 اوداجأف مهلاومأو مهدوهج اهعبط ىلع اوفقو مهنأو ةيوطملا نيملسملاو

 .اهبيوبتو اهجارخإ اونسحأو

 برض يذلا رمألا لمعلا ىلع مهدلج نيقرشتسملل ركشي اممو)

 فينصت وأ طوطخم قيقحت يف مهدحأ رمع ىضقنا امبرف «لثملا هب
 ۲ 5 ل602 ۲ ۰

 .' (هتايح نم ةنس فقر 7

 رومألا نم ريثك يف نيقرشتسملا نيسح هط روتكدلا كراش دقلو

 نآرقلا نع بتكف ثحبلا ةرئاد عيسوت انه ثيدحلا لاجمب اهقصلأ

 بتکو اهنحامو ةديقعلا نع بتکو هتاورو ثيدحلا نع بتكو همولعو

 ثيدحلا خيراتلا نم روصو ميدقلا ابوروأ خيراتو يمالسإلا خيراتلا يف

 تاحفص ةدع نم اًتحبم زواجتت ال تاباتكلا كلت ضعب نأ حيحص

 :هتافلؤم رهشأو «ةيبرعلا ةغللاب متها م۱۸۹۲ ماع دلو يسور قرشتسم فوناراب (۱)

 ٦١١. ۰۰۰/۳ نوقرشتسملا :ىقيقعلا بيجن (۲)
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 عوضوملا نع ريبعتلا عیطتسی هنأ هبولسآ صئاصخ نم ناك روتکدلا نکل

 ینعملا نع ربعي نأ كلذک عیطتسیو «ةليلق تاملکب لیلجلاو ریطخلا

 هتطاحإ نأ نم نیقرشتسملا نم ریثک ىلع بيع ام هيلع باعی هنکل

 راثم هژارآ تناك كانه نمو اهيف ضاخ يتلا مولعلا لكب ةيفاو نكت مل

 هيلع بيعو هتاروصتو هئارا ضعب یف هططشو هتارثع ةرثكل كلذو لدج

 ضعب ههجاو دقلو ماكحألا ءاقلإ يف هتفزاجمو ثحبلا يف هتعرس كلذك

 ."”ينزاملا ميهاربإ ذاتسألاك بيعلا اذهب هورصاع نمم نیفقثملا

 يفو «ةسايسلا» يف اعابت ءاعبرألا ثيدح رشن دق روتكدلا ناك)]
 لوألا ءزجلا ةمدقم يف ركذ ةيلاتتم ءازجأ يف هعمج دارأ اذإ ىتح اهريغ

 نوفلؤملا اهنع ربعي ىتلا ...ةحضاولا ةدحتملا ةيوقلا ةركفلا هذه اهيف

 باتكب قيلت يتلا ةيانعلا ثحابملا هذهب نعي مل هنآو مهبتك نوفلؤي نيح
 ىلإ جاتحم صقنلا ديدش هنأ ملعي هنأو ءاقح اًباتك نوكيل هبحاص هدعي

 - نيسح هط روتکدلا - هبحاص ىلع ینزاملا ركنأف رظنلاو ةيانعلا فانئتسا

 نأو «لامكإ ىلإ اًجاتحم اذكه هجرخي مث هباتك صقنب فرتعي نأ

 يملعلا ثحبلا مهلجأ نم فلكتي نأل ءالهأ مهدجي الف هئارقب فختسي

 ينزاملا لوقيو ءاذه لثمل حلصت ال ةرايسلا فحصلا تناك ذإ قيقدلا

 وهو) هبنجمتت كنإ :لوقت يذلا اذه كعسو ول» :روتكدلل ةحارص ىف

 دلو رخاسلا ملقلا بحاصو ةثيدحلا ةيبدألا ةضهنلا مالعأ دحأ ينزاملا ميهاربإ )١(

 «نيملعملا ةسردم نم هجرخت دعب سيردتلاب لمع م۱۸۹۰/ه۱۳۰۸ ةنس ةرهاقلاب

 نيسح هط) .م۱۹4۹/ه۱۳۲۸ ةنس يفوت دقنلاو بدألا يف ةديدع تافلؤم هل

 ۔(۹ص «هرصع مالعأ نع ثدحتي
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 سوژر یلع قافشالا كدص الو هنع تمجحأ امل (قيقدلا قيقحتلا

 امل نمثأو ىلغأ وه ام كتبعج يف ناك ولو مهتغمدأب قفرتلاو ءارقلا

 انلبق هتعفرلو هضرع يف تححلأو تفطلتو تلتحا الو نويعلا نع هتيوط

 .اةیحان لك يف
 ثحبلا بتکی - هردق مظع امهم - بتاك لك نأ ةقيقحلاو ےع

 لمکی نأ بجي اًصقن هب یریف «یرخآ ةرتف يف هعجاري مث «ةرتف يف

 هنأ ذإ ؛هنع رذتعي نأ ال هيفالت ىلع لمعي نأ تاذلاب هيلع ناكو «بتک

 مهيلع يعنيل باتكلا نم ماركلا سوؤر قوف اصعلا لمح ام اًريثك

 یحنیو بیعلا اذه ليجست ىف ليطيلو ءاًريطخ اع اهدعيلو تلجعلا

 .هيلع ةمئاللاب

 نع داج باتك لوأ "فيض دمحأ روتكدلا ذاتسألا ردصأ دقل

 ىف برعلا ةغالب) :ناونع تحت رصعلا اذه یف ىسلدنألا بدألا

 لوأ هنأ هرابتعا ىف ذخأي نأ دقانلا ىلع بجي ثحب وهو (سلدنآلا

 نم هب ام نارفغل عستت ةيقبسالا هذه نأو بدالا اذهل يجهنم خیرات

 ىف هنع لوقيو هتانسح نم باتکلا درجي هط روتكدلا نكلو ءاطخلا

 : فارسا

 هنأ وه هبتك يف ةقئاللا ةداجالا نيبو ذاتسأالا نيب لوحي يذلا يساسالا

 ءىشلل ضرعت داكت ال ةعرسلا هذه ىف ةفرسم ةک رحلا هعیرس هسفن

 ليعامسإ نب يلع نب دمحآ (م۱۹6۵/۱۸۸۰ - ه۱۳۹۶/۱۲۹۷) فیض دمحأ (۱)

 هفیلأت نم لوألا داّؤف ةعماج يف اًداتسأ ناک يرصم ثحاب « بيدأ فیض

 ۰۱۷۸/۱ مالعالا :يلكرزلا ۰۱۹۷/۱ نيفلؤملا مجعم .سلدنالا يف برعلا ةغالب
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 تناك اذإو ..اًريكفتو اًمهف هجضنتو اًسردو اًئحب هلتقت یتح هل تبثتف

 هعون نكي امهم ءيش لك يف ناقتالاو ةداجإلل اًيساسأ اطرش ةانألا

 نكت مل امبرو «ةجتنملا ةيلقعلا ةايحلل ديحولا يساسألا طرشلا يهف

 جهانملا نأل كلذ «ةيملعلا ةانالا بناج ىلإ اًئيش ةيملعلا جهانملا

 ةجيتن الإ رومألا ةقيقح يف تسيل اهموزلو اهتميق ىلع ةجتنملا ةيملعلا

 دوهجل اًراثآ الإ تسل ةرهابلا جئاتنلا هذه ناو «ةيملعلا ةانألل ةيعيبط

 ءرهشألا :لوقأ ال اهيف تقفنأو نورقلا اهيف تبهذ ةقاش ةئيطب ةليوط

 ۔'''(نورقلا :تلق اذإ ءىطخأ الو ماوعالا :لوقأ الو

 زراب ءردقلا ريبك الیمز هب اذخآ روتكدلا هلاق ام ضعب اذه

 صقانلا لمكي ىتح عرستلا كرتي نأ ىلإ هاعد ينزاملا ناك اذإف !ةناكملا

 ."”[هسفن ىسنيو ربلاب سانلا رمأي الأ ىلإ هاعد دقف "”جيدخلا متيو

 ال ال ال ال ال ال

 .1۵4 ۰1۵۳/۲ ةلماکلا ةعومجملا ءاعبرألا ثیدح : نیسح هط (۱)
 تقلآ :لماحلا - و صقن اًجادخ جدخ :١٦۱۸ص .زیجولا مجعملا يف ءاج (۲)

 ملع يف جیدخلاو ...جداخ يهف قلخلا مامت ناك ناو ءەمایأ مامت لبق اهدلو

 الو هقلخ لمتکا وأ هقلخ لمتکی مل ناویحلا وأ تابنلا نم وضعلا :ءايحألا

 .فرصتب .ها .هل قلخ ام يدؤي

 .فرصتب ۲۰۰ ء۱۹۸ص .دادملا تارطق :يمويبلا بجر دمحم .د (۳)
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 مقر

 ید يجيه ںس
 یی ورا ند ےہ

COMيردي . ۲ ت 5۸ ۵۲۵ " 

 ثحبلا جناتن مهآ يف ةمتاخ

 نأ اننکمآ يقارشتسالا رکفلاو نیسح هط عوضومل انضرع دعب

 : ةيلاتلا جئاتنلاب جرخن

 يتلاو - ةرصاعملا ةايحلا ةعيبط اهیضتقت يتلا تارورضلا نم ۱

 ةقالع نع نوسرادلا ثحبی نأ - ةريغص ةيرقك ملاعلا اهیف حبصآ

 ةابحلا هیجوت يف رود مهل ناك نیذلا - نیملسملاو برعلا يركفم

 مث نمو رثأتلاو ریثأتلا هجوآ دیدحتل يبرغلا رکفلاب - ةيفاقثلا

 .اهقفاوي امب اهیلع مکحلاو اهمییقت

 رکفلا تلغش يتلا ةيفاقثلا زومرلا دحآ نیسح هط روتکدلا ربتعی

 تناك ایاضق نم هراثآ امہ يضاملا نرقلا يف يمالسالاو يبرعلا

 .طخسلاو اضرلاو ضفرلاو لوبقلاو درلاو ذخألا لحم

 ةيرصملا ةعماجلاپ بلطلا ةلحرم يف قارشتس تس الاب نیسح هط لصتا

 مهنم ریثکلاب هل تناکو نیقرشتسملا نم هتذتاسآ ىلع فرعت نيح

 .ةصاخ ةقالع

 تذخأو نیقرشتسملاو نیسح هط نيب لاصتالا تاونق تددعت

 ةعماجلاب رصم يف ةذملتلا ةروص اهنم ةديدع ًالاكشأو ازوص
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 هریغو نوبروسلا يف اسنرف يف ةذملتلا كلذکو ةميدقلا ةيرصملا

 ةعماجلا يف سیردتلا يف ةلامزلا مث ءةیملعلا دهاعملا نم

 ءةيملعلا تارمتژملاو ةيركفلا تاءاقللا يف ةكراشملاو «ةيرصملا

 .تابتاكملاو تالسارملاو ةيلزنملا تارايزلا كلذكو

 ةيفاقثلاو ةيبدألا هكراعم نم ريثك يف نيسح هط نوقرشتسملا رزآ

 معدلا نم ريثكلا هل اومدقو اهل ضرعت يتلا هنحم يف هوساوو

 ناك امف رثألا ريبك هسفن يف رثأ يذلا رمألا يسفنلاو يبدالا

 .ريخلاب الإ مهركذي

 «مهئارآ نود مهجهانمو نيقرشتسملاب هرثاتب نيسح هط فرتعا

 اولصاوت يتلا جئاتنلا ىلإ هثاحبأ يف لصي نأ هسفن دعسي ناكو

 .اهل

 ةردقلاو عامتسالا نسح ىلع ةردقلا نیسح هط رصبلا دقف بسکآ

 - هرصب دقف دعب لامهالا نم هب رعشي ناك امل اّرظن  هيلإ راظنالا

 دیکأتو يدحتلا يف ةبغرو عبطلا يف ةدح هثروآ يذلا رمالا

 .تاذلا

 امیف هتفاقث لعج يذلا رمآلا مهبراشم فالتخا ىلع همیلق| ءاملعب
۰ 

 .بارطضاو ضقانت نم ولخت ال دعب

 هلامها ببسب فیرشلا رھزآلاو نیسح هط نيب ةقالعلا تدسف

 ىلع هلواطت مث اهدحو بدالا سوردب هلاغشناو نیدلا مولعل

 .مهلضفو مهملع نم هلینو نييرهزألا نم هتذتاسأ

٥ 



۲ 

۱۵ 

 ىلع همدقف لقعلا لامعا يف هدبع دمحم مامالاب نیسح هط رثأت

 صنلا ىلع همدقل لقعلا لامعإ يف یلاغ نيسح هط ّنكل ءصنلا
 .ضراعتلا مهوي ام دورو دنع

 يلاربيللا ركفلا ىلإ نيسح هطل لوألا هجوملا ديسلا يفطل ربتعي
 يف يناملعلا ماظنلا ينبتو ةايحلاو نيدلا نيب لصفلا ىلع مئاقلا
 .كولسلاو ركفلا

 نيدلا ةأشن يف هيأر يف مياكرود هذاتسأ نيسح هط روتكدلا قفاو

 اذه هلوقب اّیفان ةعامجلا تجرخ امك ضرألا نم جرخ هنأو

 .اًعيمج ةيوامسلا تالاسرلا

 يأ ضفرو نيدلاو ملعلا نيب ضقانتلاب نيسح هط روتكدلا لاق
 .نيدلا حيحصو ملعلا قئاقح نيب طبرلل ةلواحم

 حيرص بذكف اهعضوم ريغ يف كشلا ةيرظن نيسح هط لمعأ
 .يملعلا ثحبلا جهانمب ذخألا ىوعدب نآرقلا

 ناسنإلا نع ةدارإلا يفنت يتلا ربجلا ةيرظنب نيسح هط لاق

 عرشلا مكح كلذب اًفلاخم حيرلا بهم يف ةشيرك هلعجتو
 هلمع نع ناسنإلا ةيلوؤسمب امهلوق يف لوقعلا ةهادبو
 .هب هتدخاومو

 اهشاع يتلا ةايحلا نع ریبعت هنأو نآرقلا ةيرشبب نیسح هط لاق

 .اهنم یحوتسمو 85 دمحم

 ةيبدأ ةسارد ةسدقملا بتکلا ةسارد ىلع نیسح هط ثح

 اهتسادقب ديقت نود ةيبدالاو ةينفلا اهتمیق لوح ءارالا ءادباو

 .اهتمصعو
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 نآرقلا عمج ةيضق لوح نوقرشتسملا هلاق ام نیسح هط ددر

 هيلع ناك امع نیملسملا يديأب يذلا نآرقلا مامت يف ككشو

 اط رمعو ركب يبأ دهعو اگ هللا لوسر دهع ىلع

 ةينآرقلا تاءارقلا ةيرشبب مهلوق يف نيقرشتسملا نيسح هط عبات

 ةيهلإ ةينارقلا تاءارقلا نأ نم صوصنلا هتديأ امو نيملسملا

 .ردصملا

 شماه» ىلع باتك قسن ىلع ليي ىبنلا ةريس نيسح هط بتك

 ماهوألاب ةرخاز ةحاو هباتك لعجو «رتیمول لیجل» «ةميدقلا بتكلا

 .ريطاسألاو

 ضعب در ذإ ةرهطملا ةَّنُسلا عم هلماعت يف نيسح هط أطخأ

 ححص كلذكو ءضحملا ىوهلاب وأ درجملا لقعلاب ثيداحألا

 .ةيثيدح ةدعاق ىلإ دانتسالا نود نظلاب ثيداحألا ضعب

 - ناخيشلا) ةدشارلا ةفالخلا ةرتفل هخيرأت يف نيسح هط مزتلي مل

 نمم اهثودح دكأتو «ةيخيراتلا تاياورلا قيقحت (ىربكلا ةنتفلا

 ثعاب هيف لفغأ اّیدام اًريسفت يمالسإلا خيراتلا نيسح هط رّسف

 حلاصملاو ةيداملا تارورضلا ىلع هرصقو حورلا قاوشأو نيدلا

 .ةيرشبلا

 يف «قزارلادبع يلع» خيشلا هقيدص كلذ يف اًعباتم ةايحلا عقاوب

 .(مكحلا لوصأو مالسإلا) هباتك

۷ 
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 ام ددرو ةيمالسالا تاحوتفلا عفاود يف نیسح هط روتکدلا ككش

 ىوعد كلذكو يداملا عفادلا ريثأت نع نيقرشتسملا ضعب هلاق

 .مالسإلا يف لوخدلا ىلع نيملسملا ريغ هاركإ

 تاكرح نم امهنأ ركذو ةطمارقلاو جنزلا يتكرحب روتكدلا داشأ

 نيتاه نوكت نأ ىنمتو يعامتجالا لدعلا ىلإ وعدت يتلا ررحتلا

 نيتاه راكفأ اونمضيل باتكلاو ءابدألل ماهلإ ردصم نيتروثلا

 .مهتاياورو مهصصق نيتروثلا

 ةعيرشلا رثأت مهاوعد يف نيقرشتسملا نم اًرفن روتكدلا قفاو
 .ينامورلا نوناقلاب ةيمالسإلا

 دح راكنإ يف تخاش يناملألا قرشتسملا ةلاقم روتكدلا ددر

 نآرقلا يف ركذي مل هنأ ىوعدب نصحملا ينازلل مجرلا

 .ميركلا

 لوأ ناك ذإ ميلعتلا لاجم يف ةرهاظ تامصب نيسح هط روتكدلل

 تايتفلا لوخد يف لضفلا عجري هيلإو ميلعتلا ةيناجمب ىدان نم

 هنأ هتوعد اهزربأ تانه هل تناك هنآ الإ يعماجلا ميلعتلا يف

 يبوروألا قسنلا ىلع يبرعلا ملاعلاو رصم يف ميلعتلا نوكي

 .ينيدلا ميلعتلا نأش نم هنيوهت كلذكو

 نأش نم نّوھف ةأرملا ريرحت ءايعدأ نيسح هط روتكدلا عياش

 يعماجلا ميلعتلا يف تايتفلاب نايتفلا طالتخا ىلإ اعدو باجحلا

 .يناملعلا روظنملا لالخ نم ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملاب ىدانو

 ةيبوروألا ةراضحلا سابتقا ىلإ هتايح لبتقم ىف نيسح هط اعد

 ةوعدلا هذه نع لدع مث باعي امو اهنم دمحي ام اهرمو اهولح

1۸ 
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 ذخأتو ةمالا تباوث ىلع ظفاحت ةيقيفوت ةوعد ىلإ هتايح رخآ يف
 عمجلاب هيلع حلطصا ام وهو عفانلا دیدجلا نم اهریغ یدل ام

 .ةرصاعملاو ةلاصألا نيب

 تايموقلا ءايحإ ىلإ ةوعدلا ربك اولوت نيذلا دحأ نيسح هط دعي

 تءاج يتلا ةوعدلا كلت ةيرصملا ةينوعرفلا ةصاخو ةميدقلا

 بيرغت ىلإ فدهت يتلا تاسسؤملاو ريشبتلا ضارغأل هقفاوم
 .يمالسإلا عمتجملا

 ةراتف ةيمالسإلا ةراضحلا ىلع همكح يف نيسح هط برطضا

 مهنأو نانويلا ةراضح لقن ىلع ةراضحلا يف برعلا رود رصقي

 مهنآو مهرودب دیشی ةراتو «ءاطع وآ ماهسا اهیف مهل نكي مل

 ةراضح تناك ام برعلا ةراضح الول هنأو ابوروأ ةراضح ساسأ

 .ابوروأ

 رومألا ضعب يف نيقرشتسملا نم اًريثك نيسح هط روتكدلا كراش

 نيوهتلاو ءمهولاو ىوهلا ميكحت لثم مهئاحبأ ةهازن نم لانت يتلا
 نيرخآلا نع لقنلا «ةفيعضلا رداصملا ىلع دامتعالاو «ليوهتلاو

 ةماعلا رومألا صيصختو ةصاخلا رومألا ميمعت «يعو ريغ نم

 تاودأ كالتماو صصختلل ةاعارم نود ثحبلا ةرئاد عیسوت

 .ثحبلا

 ال ال ال ال ال ال
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 تایصوتلا

 ناک يأ ریخلا نم ةدافتساالاو مهتائیسو مهتانسحب سانلا نزو

 .اهب سانلا قحأ وهف اهدجو نأ نمؤملا ةلاض ةمكحلاف هردصم

 مهجاتناو ءابدألا ءاطع ةوعدلاب نولماعلاو ءاملعلاو ةاعدلا أرقي نأ

 .عئارلا ريبعتلاو ليمجلا ىنعملاو ةقرشملا ةرابعلا مهحنمي كلذ نإف

 ادقن وآ الیلحتو ةمجرت قارشتس الاب ةقلعتملا تاساردلا عیجشت

 .اریرقتو اضرع وأ اًميوقتو

 داجیا ىلع ةيمالسالا ثوحبلا عمجمو فیرشلا رهزألا لمعي نأ

 ىف نیدلا رومآ لوانتت یتلا ةصاخ ةنطاخلا راكفألا بيوصتل ةنجل

 نمو يمالسإلا ملاعلاو رصم يف ردصت يتلا بتكلاو تايرودلا

 تاعبطلا يف اهب اهقاحلإل اهعبطب تماق يتلا تائيهلل اهلاسرإ مث

 .نيمألا حصانلا ةبيغ يف ةئطاخلا راكفألا عيشت ال ىتح «ةقحاللا

 سانلا تفلو هيدهو مالسإلا نم قلطنت يتلا ةيبدألا لامعألا زاربإ

 .هتيار ولعتو ريخلا معي ىتح اهيلإ
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 ةرازوو ةيمالسالا ثوحبلا عمجمو فیرشلا رهزألا موقي نأ

 ضرعلاب مالسالا لوانتت يتلا ةيملعلا لئاسرلا عبطب فاقوالا

 معت یتح .هنادعآ دیک دض مالسالا نع عفادت وأ لیلحتلاو

 لظت ال یتحو ثحابلا ىلع ةروصقم نوکت الو سانلا يف ةدئافلا

 الا اهعم لماعتی الو نویعلا اهارت ال جاردالا ةسيبح لئاسرلا كلت

 .لیلقلا رفنلا

 عرشلا نازیمب اهمیوقتو راکفالاو تائیهلاو صاخشالا طبض

 لثم ةيفاقثلا قافالا المت يتلا ةديدجلا ةميدقلا راکفالا كلت ةصاخ

 .دیدجتلاو ةظفاحملا یادبالا ةيرح «ينيدلا باطخلا دیدجت

 سابل)و راکفالا ةلبلبل اهوجورم دمعي يتلاو «ریوثتلاو ریونتلا
 .ءامسالاب ال تامیسملاب ةربعلاف قحلا بوث لطابلا

 اٹ ال ال ال ال ال
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 عجا رملا

 نيسح هط» باتک نمض ثحب «يمالسالا خرؤملا نيسح هط :يرايبالا ميهاربإ

 .ت - ب لالهلا راد ء6٥ہرصع .باتك هفرعي امك

 اهساسآ ةيمالسإ ةراضح وحن :شیبح يلع يلع .د .ناردب لیمج ميهاربإ .د

 ةنس ۸٦ ددعلا ةيمالسا ایاضق ةلسلس «فاقوالا ةرازو نامیالاو ملعلا

 ھ7

 ةبتكم «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «نیسح هط لئاسر :زیزعلا دبع ميهاربإ

 .م۲۰۰۰ ةرسألا

 .أرقا ةلسلس «فراعملا راد :نيسح هط نم ةلوهجم قاروأ «زیزعلا دبع ميهاربإ

 «توريب ءركفلا راد «لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج :يرزجلا ريثألا نبا

 .م1987/ه10١ ةنس ٢ط ةمركملا ةكم ءةیراجتلا ةبتكملا

 توريب ءركفلا راد «ةباحصلا ةفرعم یف ةباغلا دسأ :يرزجلا ريثألا نبا

 ۱ .ء۱۹۹۳/ھ۹۶

 دمحم ىلع .د قیقحت «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ بقانم :يزوجلا نبا

 ۱ .م۲۰۰۰ ةنس باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ؛رمع

 دبع .دو .رصن ميهاربإ دمحم .د قیقحت «لحنلاو للملا يف لصفلا :مزح نبا
 .ت .ب .ةدج ظاکع راد ةريمع نمحرلا

 «رکفلا راد .نوراه مالسلا دبع :قیقحت :ةغللا سيياقم مجعم : سراف نبا

 .ت .ب «توریب

 .م۱۹۹۲ ةنس ۔ ھ١٤٢۱ : ط توریب «رکفلا راد «ةياهنلاو ةيادبلا : ریثک نبا

 .ب .توریب «ملقلا راد ءسیملا لیلخ خیشلا :قیقحت «ءایبالا صصق :ریثک نبا
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 سلجملاب ةيوبنلا ةريسلا ةنجل :قيقحت ءماشه نبا ةريس رصتخم : ماشه نبا

 .م۱۹۹۹ ةنس -اه١57١ ةنس ٣ط ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا

 ميهاربإو «نيسح هط .د :قيقحت «يناغألا ديرجت :يومحلا لصاو نبا

 )۰۵ هنس - ھ۱۳۷۰ هنس رصم ةعبطم «يراييالا

 «نیملسملا نیثحابلاو نیقرشتسملا تاباتک نيب تایمالسالا :يودنلا نسحلا وبآ

 .م ۵ ةنس - هه ۱۶۰۵ ةنس ٣ط توریب تلاسرلا ةسسژؤم

 قحلا ةوعد ةلسلس «خیراتو ةيلووسم ءاعدلاو ةوعدلا : يودنلا نسحلا وبأ

 .م۱۹۸۸ ةنس ۔ ھ۸٤٢۱ ةنس ۰ ددعلا «يمالسالا ملاعلا ةطبار نع ةرداصلا

 حيرصلا ديرجتلا ىمسملا يراخبلا حيحص رصتخم :يديبزلا دمحأ سابعلا وبأ

 ١ط ديؤملا ةبتكم فیدوعسلا «ينويسب لامك :قيقحت «حيحصلا عماجلا ثيداحأل

 7۲ ةنس ۔ ره ۱۶۱۲ ةنس

 «بيطخلا نيدلا بحم :قيقحت مصاوقلا نم مصاوعلا : يبرعلا نبا ركب وبأ

 .ء٦۱۹۸/ھ١٤٠۱ توريب ةيملعلا ةبتكملا

 .ب .رهزألاب ةيمالسإلا ةوعدلا ةبتكم «نمؤملا ةديقع :يرئازجلا ركب وبأ خيشلا

 توريب ءاديص «ةيرصعلا ةبتکملا «نیسح هط اياضق قئاثو :قزارلا دبع ركب وبأ

 .۸۱۹۹۱/ه ۲

 .ت .ب ۰۲ ط توریب ءركفلا راد طیحملا رحبلا : يسلدنألا نایح وبا

 ضفرلا لهآ مالک ضقن يف لادتعالا جاهنم نم یقتنملا :يبهذلا هللادبع وبآ

 ثوحبلا ةرادال ةماعلا ةسائرلا ةعبط (ةیمیت نبال ةَّنُسلا جاهنم رصتخم) لازتعالاو

 .ه۱۱۳ ةيدوعسلا ءاتفالاو ةيملعلا

 ٦ط «ناتسکاب ءَنُسلا نامجرت ةرادإ تیبلا لهأو ةعيشلا :ريهظ يهلا ناسحإ

 .ه ۱۶۰ ۶ ةئس

 ةرسألا ةبتکم «باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا یمالسالا رجف :نیمآ دمحآ

 مه

 .م۱۹۲۹/۸۱۳۸ بتکلا راد ةعبطم :قالخألا : نیمآ دمحآ

 «ن .ب «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد :دیشروخ يكز ميهاربإ .يوانتنشلا دمحآ

 .ت ںیہ

 ٥ط تاعوبطملا ةلاكو «تيوكلا «هجهانمو یملعلا ثحبلا لوصآ :ردب دمحآ .د

 ۱ .م۱۹۷۹ ةنس

2۳ 



۳۷ 

۳۸ 

۳۹ 

۳۷ 

۳۸ 

۳۹ 

 دمحأ ةمالعلا :قیقحت .دمحآ مامالا دنسم :ينابيشلا لبنح نب دمحآ :مامإلا

 .ت ,ب .فراعملا راد ؛رکاش دمحم

 .د ؛يواجبلا دمحم يلع :قیقحت :رینملا حابصملا :يمويفلا يلع نب دمحآ

 .ه۱۳۹۹ ةنس ٢ط توریب «ةيملعلا ةبتکملا «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

 .ه۱۳۷۷ ةايحلا ةبتكم راد «توریب غللا نتم مجعم :اضر دمحأ

 .م۱۹۹۲ ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم .هفادهأو هخیرات قارشتسالا :يبلش دمحأ .د

 مالسالا باتک نمض ثحب) تاراضحلا راوح :يميهاربالا بلاط دمحآ .د

 .م۲۰۰۲ ويلوي ٦۹ مقر ددعلا يبرعلا باتک ةلسلس (برغلاو

 .ت .ب .يمالسالا راتخملا راد «نآرقلا مولع :لامک لداع دمحآ

 ءرهاط ةزمح ةيكرتلا نع همجرت ملعلاو نیدلا :اشاب تزع دمحآ/ریشملا
 ةرهاقلا «رشنلاو ةمجرتلاو فیلأتلا ةنجل ةعبطم .مازع باهولا دبع .د هعجارو

 .م۱۹۵۰/مس ۵۹

 .ت .ب «ن .ب .يسايسلا سوماقلا : هللادبع ةيطع دمحآ

 ةرسالا ةبتکم «باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا يتايح ةصق :ديسلا يفطل دمحآ

 .م ۸

 بتکلا راد - ثیدحلا مولع راصتخا حرش ثیثحلا ثعابلا :رکاش دمحم دمحآ

 .ت .ب توریب «ةيملعلا

 ةرازو «ةميوقلا ةيوبنلا ةَّئَّسلا ىلع ةميثألا تاءادتعالا :ةميرك دمحم دمحآ .د

 .ه۱۶۲۰ ةنس 04 ددع ةيمالسإ اياضق ةلسلس فاقوألا

 نوؤشلل ىلعألا سلجملا یناملألا قارشتسالا :يديوه دومحم دمحأ

 ۱ .م۲۰۰۰/ه۱4۲۰ ةرهاقلا ءةيمالسإلا
 ۰۱ط ریشبلا راد «ندرألا .رصاعم یمالسا بدأ وحن : باهش فسوی ةماسآ

 1 اه 06

 ةعومجملا «يرصملا بتاكلا ةلجم «يرصملا بتاكلا لاثمت :دعسأ ردنكسإ

 .لوألا دلجملا ءباتکلل ةماعلا ةيرصملا ةتيهلا تلماکلا

 .م۲۰۰۲ ةنس ء١ط قورشلا راد «يمالسإلا مجعملا :بهدلا وبأ هط فرشآ

 م14 ةرهاقلا ةعبطم «ةغللا بيذهت : يرهزألا

 .ت .ب «ن .ب .هراكفأو هراثآ نيسح هط :نيدلا يقت دیسلا ہد

 ددع «رهزألا ةلجم ؛بدألا یف نیقرشتسملا راثآ :یرکذ وبآ یسرم دیسلا

 .نوعبسلاو ةنماثلا ةنسلا ٦ج م۱۹۹۹ ربوتكأ ه ةرخآلا ىدامج

“o 



 ها

o 

or 
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 هك
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۹ 

 5و

5١ 
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 راد «زارد هللادبع خيشلا :قیقحت ءةعیرشلا لوصآ يف تاقفاوملا :يبطاشلا مامإلا

 ۱۹۹۱/۵۱8۱ ٢ط توريب ءةفرعملا

 .ت .ب طسوألا قرشلا يف سدقملا باتكلا راد :سدقملا باتكلا

 ةبتكم «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .ةعيبر ىبأ نب رمع ناويد نم راتخملا

 ۱ ۔۱۹۹۹ ةنس ةرسالا

 .ت .ب ةرهاقلا «ثارتلا راد ةعبط «بیهرتلاو بيغرتلا : يرذنملا

 .ت .ب .رصم .سدقملا باتكلا راد :یتم لیجنا

 ریخلا وبآ دیمحلا دبع يلع :قیقحت «نیحلاصلا ضایر :يوونلا مامالا

 ۱۹۸/۵۱4۱5 ء١ط وکلا ةبتکم «ةيدوعسلا

 ةسسؤم «قشمد يلازغلا ةبتکم :يوونلا حرشب ملسم حیحص :يوونلا مامالا

 .ت .ب توریب نافرعلا لهانم

 راوحلا ىلإ مداصتلاو سفانتلا نم ةيحيسملاو مالسالا :يكسفاروج سکیلآ

 .م۲۰۰۰ ةنس قشمد «ركفلا راد .دارجلا دمحم فلخ.د ةمجرت مهافتلاو

 ءرصم «ماصتعالا راد ؛مالسالا ءوض يف هرکفو هتایح نیسح هط : يدنجلا رونآ

 .م۱۹۷۷/ه ۷ ةنس ٢ط

 هط باتک نمض ثحب «نيسح هط ةايح نم ةلوهجم تاحفص :يدنجلا رونآ

 ات ےہ .لالهلا راد « هرصع باتک هفرعي امك نیسح

 مولعلا تامدقم ةعوسوم «ةمادهلا تاوعدلاو قارشتسالاو ريشبتلا :يدنجلا رونآ

 .ت .ب .ةرهاقلا «راصنألا راد هج «جهانملاو

 ىلع ةلسلس ءراصنألا راد ثیدحلا بدألا خيرات يف ناتبوذكأ : يدنجلا رونأ

 .ت .ب .4 مقر ددع ةيمالسإلا ةلاصألا قيرط

 .ت .ب .ماصتعالا راد ؛نیسح هط ركف ةمكاحم :يدنجلا رونآ

 ىلع ةلسلس راصنالا راد ؛مالسالا نازيم يف ةأرملا ریرحت ةكرح :يدنجلا رونآ

 .ت .ب ۱۵ مقر ددع ةيمالسالا ةلاصألا قیرط

 »۷-۰ نانبل ةيتكم « طيحملا طيحم : يناتسبلا سرطب

 .۱۲ط رصم «ةفاقثلا راد سدقملا باتكلا سوماق :نورخآو «كلملادبع سرطب

 ءركفلا راد كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش :ليقع نب هللادبع نيدلا ءاهب

 .م۱۹۷۸ ةنس ۳١٣ ددعلا «لالهلا باتك ةلسلس :لاطبألا :ليلراك ساموت
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 .ت .ب .ماصتعالا راد تنادالاو ةميرجلا نیسح هط :قزر رباج

 ۳۷۹ ددعلا (یرصملا رارحألا بزح) ةيبرع قافآ ةديرج :ةحيمق رباج ہد

 .م۱۹۹۸/۸۱6۱۹ ةنس ةرخالا یدامج ۱۰ يف ةرداصلا

 دض زییمتلا لاکشآ ىلع ءاضقلا ةيقافتا لوح :قحلا داج يلع قحلا داج خیشلا

 - ھ١٤٢٥ ةنس رفص رهش ءرھزألا ةلجم ةيده «یمالسالا روظنملا نم ةأرملا

 ؛باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا تغالبلا ساسآ :يرشخمزلا مساقلا يبأ هللا راج

 .م ۵ ٣ط

 لاوش ۲۲ يف رداصلا ٦۹۲ ددعلا (يرصملا رارحألا بزح) ةيبرع قافآ ةديرج

 .۸۲۰۰۱ ةنس رياني ۱۸ هم ۷۱

 ۳۶7۲ ءم۱۹۱۰/۱۸۰/۳۰ یف ةرداصلا :ةديرجلا ةديرج

 حاتتفا ةبسانمب يراكذت ددع «ةعماجو اًعماج رهزألا توص : قورشلا ةديرج

 .م۱۹۹۹ ربمتبس ھ١٤٤٥ یلوالا یدامج تدیدجلا رهزألا ةخيشم

 ةنس ربمسید ۱۷ ءاثالثلا ۱4۰ ددعلا (ةفاقثلا ةرازو نع ةرداصلا) ةرهاقلا ةديرج

 ٦

 ركفلا غباون ةلسلس «بفراعملا راد يواطهطلا ةعافر :لایشلا نیدلا لامج/د

 ناخیشلا يف نیسح هط هبتک امیف ناتهبلاو روزلا .(نورخآو) يداهلادبع لامج .د
 ات اب ءافولا راد

 ١ط ةيدمحملا ةعابطلا راد قوعدلا خيرات :ىلوخلا ىلع ةعمج هد

 .م ۹۸/۰ 6

 یواعدو ةيمالسإلا اهعفاود نيب تاحوتفلا :يرصملا هللادبع ليمج هد

 ويامو ليربأ ھ١٤٢۱ ناضمر ۶۷۱ ددعلا تیدوعسلا لهنملا ةلجم نيقرشتسملا

 ۔ھ۹

 هعمتجم ىندألا قرشلا» باتک نمض ثحب يمالسالا ملعلا :نوتراس جروج

 ھ٦۳ ةنس عيمجلل ةءارقلا ناجرهم «ساتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا («هتفاقثو

 هفرعي امك نسح هط) باتک نمض ثحب ء خرؤملا نیسح هط :اديفاليد ويجروج

 .ت .ب «لالهلا راد «هرصع باتک

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «مالسالا ةراضح :موابینورج نوف 1 فاتسوج

 .م۱۹۹۷ ةنس ةرسالا ةبتکم

 ۳-با



۷۸ 

۷۹ 

۸۱ 

۸۲ 

۸۳ 

۸٤ 

A 

۹۲ 

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا « رتيعز لداع :ةمجرت «برعلا ةراضح :نويول ناتسوج

 ء١٣۸۳ ةرسألا ةبتكم «باتكلل

 «ةيمالسإلا دالبلا يف يبرعلا ركفلاب يمالسالا ركفلا لعافت :يناروك نيمأ بيبح
 ةماعلا ةبرصملا ةئيهلا ««هتفاقثو هعمتجم ىندألا قرشلا» باتك نمض ثحب

 .م۲۰۰۲ ةرسألا ةبتكم «باتكلل

 .ت .ب ءن .ب

 ةعبط «ةيمالسإلا رشنلاو عیزوتلا راد «لئاسرلا ةعومجم :انبلا نسح

 .ه ۲

 «٤ط تیوکلا «ملقلا راد «ناسنالا ةايح يف هرثآو نامیالا :يبارتلا نسح .د

 ۱۹۸۳ /ه ۳

 ةبتکم باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «یناغفألا نیدلا لامج :یفنح نسح ہد

 .ء۱۹۹۹ ةرسألا

 ةرداصلا ةلاسرلا ةلجم یمالسالا رکفلا ديدجت : ىعفاشلا فيطللا دبع نسح .د

 ربمسيد به۱۶۲۲ ناضمر لوألا ددعلا «ةرهاقلاب يبرعلا مالعإلا زكرم نع

 مآ

 يبرعلا ةلجم «ةيبرغلا ةراضحلا نم نيملسملا فقوم :نيمأ دمحأ نيسح

 .م ۲ ويام ۲ ددعلا «ةيتيوكلا

 .ء۱۹۸۱ ةعبط ن .ب يمالسالا هقفلا ةساردل لخدملا :ناسح دماح نيسح .د

 نيسحلا ةعبطم «نيدشارلا ءافلخلا خيرات ىف تارظن «رباص معنملادبع یملح .د

 .م19894/ه5409١ ءرصم ةيمالسالا

 صاعملا بدألا مالعأ ةلسلس «نیسح هط :زنوج نوسرام .توکسلا يدمح

 .۸۱۹۸۱ ةيكيرمألا ةعماجلا

 .م1985 ء۷ط ءتوريب «نييالملل ملعلا راد «مالعألا :يلكرزلا نيدلا ريخ

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «نيمأ نامثع .د ميدقت «جهنملا نع لاقم :تراكيد

 .م۲۰۰۰ ةرسألا ةبتكم «باتكلل

 ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا .نوقرشتسملاو نآرقلا :ةعمج يفطل حبار

 .ما ٩۸۳/۵۱۳۹۳ ةرهاقلاب

۷ 



۹۳ 

۹٤ 

۹۸ 

۹۹ 
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 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .یحیسملا رصعلا ىف يرصملا رکفلا :دیمحلادبع تفأر .د

 ۱ ۱ .م٢٠٠۲ ةرسألا ةبتكم باتكلل

 ةئام نيسح هط» باتك نمض ثحب «ةيبدألا ةيرظنلاو يبدالا خيراتلا :دیع ءاجر

 تاساردلل ركفلا راد «هدلومل ةيوئملا ىركذلا يف «يبرعلا ضوهنلا نم ماع

 .ت .ب ء١۱ ددعلا کف ةلسلس ثاحبألاو

 نیسح هط» باتک نمض ثحب «ةيسايسلا بازحألاو نیسح هط :شاقنلا ءاجر

 .ت .ب لالهلا راد «هرصع باتک هفرعی امك

 .ت .ب .ن .ب .ریشبتلاو قارشتسالا دئاکمب ریصبتلا :ةنابش وپآ يدشر .د

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا قيتاذلا ةمجرتلاو ةريسلا نيب نیسح هط :نارهم هدیشر ہد

 .م۱۹۷۹ ۰۱ ةيردنكسالا باتکلل

 .يرصملا بتاکلا ةلجم «ةيرصملا ةيموقلل ةثالثلا رصانعلا :سمش ضایر

 .باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «ةلماکلا ةعومجملا

 تیمالسالا تاساردلا ىلع اهرثآو ةيقارشتسالا ةرهاظلا :جاحلا ملاس يساس .د

 .ء۱۹۹۲ ۰۱ط «يمالسالا ملاعلا تاسارد زکرم

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ةيرکفلاو ةيبدالا نیسح هط كراعم :ميرك حماس

 .م۱۹۹۹ ةرسألا ةبتكم

 ويام ۱۱۲ ددعلا أرقإ ةلسلس «فراعملا راد .نیسح هط عم :يلايكلا يماس

 7۲٦

 ةيرطقلا ةمالا باتک ةلسلس ءةیراضح ةمسو يوغل رایخ حلطصملا :رابش ديعس

 ھ١٤٢۱ بجر ۷۸ ددعلا

 ةيدوعسلا «لالضلا قرفو َةَّنُسلا لهآ نيب ريفكتلا ةيضق :ىناطحقلا ىلع نب ديعس

 .م۱۹۹ هه ۷ اط يسيرجلا ةسسؤم -

 ؛باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «خيراتلا يف اهلاطبأو رکفلا ةيرح :ىسوم ةمالس

 .م۱۹۹۷ ريونتلا ةلسلس

 .ت .ب ربوتكأ بتك ةلسلس .فراعملا راد «كعم :نیسح هط نازوس

 ۳۸۸ ددع ءأرقإ ةلسلس «فراعملا راد «نيسح هط ىركذ :يواملقلا ريهس

 .م19174 ةنس ربوتكأ ۲۸ يف رداصلا

 .م۱۹۸۲ ھ١٤٢٢ ۰۱۰ ط توريب «قورشلا راد «نآرقلا لالظ يف :بطق ديس

 .ب .۲ط توريب ؛قورشلا راد مالسالا يف ةيعامتجالا ةلادعلا :بطق ديس

 ماس

5۸ 



۱۳ 

۱۳۳ 

 مالع ةيسرافلا نع هلقن «ةيرشع ينثالا ةفحتلا رصتخم : يولهدلا زیزعلا دبع هاش

 هيلع قلعو .يسولالا يركش دومحم دیسلا هبذهو هرصتخا ءيملسألا دمحم

 .ت .ب ءن .ب .بیطخلا نيدلا بحم

 راد «ديعس نومأم :ةمجرت ءةیفخلا ملاعلا ةموكح :شتيفوديريبس بيرش

 .م۱۹۸ ۱/۵ ۷ ۰۷ ط توریب « سئافنلا

 .ت .ب .ةرهاقلا شیلا راد

 ‹هط يزوجلا نبا راد «ةیدوعسلا ۰ يهقفلا صخلملا :نازوف لآ نازوف نب حلاص

 ھ۷۷

 ملقلا راد نآرقلا عماجو يحولا بتاک تباث نب دیز :يدواد ناندع ناوفص

 .م۱۹۹۰/ه ۲۱ ۰۱ط ۳۱ ددع نیملسملا مالعآ ةلسلس «قشمد

 .م ۷ «باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «خیراتلل مهنم ىقبي اذام : روبصلادبع حالص

 ء۷ اط «يلوبدم ةبتكم «انددهت يتلا ةثراكلا : ىسيع حالص

 امك نيسح هط» باتک نمض ثحب «نيسح هط بدأ ىف ةأرملا : هللاذبع ىفوص

 .ت .ب لالهلا راد «هرصع باتك هفرعي

 .م۱۹۹۸ ةرسألا ةبتكم باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «بيدأ :نيسح هط

 .ت .ب ۵٩ هعبط رصم «فراعملا راد (۳/۱) مايألا : نيسح هط

 .ت .ب الط رصم «فراعملا راد ناخیشلا :نیسح هط

 باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا .تلماکلا ةعومجملا - نامثع - یربکلا ةنتفلا : نیسح هط

 باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا ءةلماکلا ةعومجملا - يلع - یربکلا ةنتفلا : نیسح هط
 .٤ج م۲ ٢ط « ٹوریب

 باتکلث ةيملاعلا ةكرشلا ءةلماکلا ةعومجملا ءدیلقتلاو دیدجتلا : نیسح هط

 ۲ ط «توریب «باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا ةلماکلا ةعومجملا ردقلا : نيسح هط

 .۱۵ج 9

 باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا «ةلماکلا ةعومجملا ؛سویسیتو بیدوآ :نیسح هط

 .۱۵ج ۰۱۹۸۳ ۲ ط توريس

 ةرسألا ةبتكم باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءضرألا ىف نوبذعملا :نيسح هط

 1٦.
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 .م۱۹4۹/۱۱/۷ خیراتب مارهألا ةديرجب لاقم «جمانرب» :نیسح هط

 توریب «باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا .ةلماكلا ةعومجملا ۰!نیب نيب : نیسح هط

 .۱6ج ۱۹۸۳ ۲

 ةيرصملا ةثيهلا تلماکلا ةعومجملا .یرصملا بتاکلا ةلجم ناترو :نیسح هط

 .يناثلا دلجملا ءباتکلل ةماعلا

 ٢ط .توريب «باتكلل ةيملاعلا ةكرشلا .ةلماکلا ةعومجملا «ناولأ :نيسح هط

 .ج ۳

 ةرهاقملا يناجرفلا راد يناليك ديس دمحم «میدقتو قیقحت .دیدجت : نیسح هط

 .م٤۱۹۸ ندنلو سلبارطو

 ةيملاعلا ةكرشلا تلماکلا ةعومجملا یءالعلا یبآ یرکذ دیدجت :نیسح هط

 .۱۰ج ۳ ۔ ٢ط توریب «باتکلل

 ةيملاعلا ةكرشلا «ةلماکلا ةعومجملا ۳/۱(۰) ءاعبرالا ثیدح : نیسح هط

 .۲ج ء۳ ۰۲ ط توریب «باتکلل

 يبرعلا راد «يناليك ديس دمحم : میدقتو قیقحت یاسملا ثیدح : نیسح هط

 .ت .ب اط « يناتسبلل

 .ء۷/۱۷/٦۱۹۲ ةسايسلا ةديرجب لاقم «يلهاجلا رعشلا لوح :نيسح هط

 ةسايسلا ةديرج ءاهايإ برعلا قيرحتو ةيردنكسإلاب بتكلا ةنازخ :نیسح هط
 .م۱۹۲ ریانی ۲۳/۸۱۳۲ ةرخآلا یدامج ۱۷ ءاعبرألا موي يف ةرداصلا

 «باتكلل ةيملاعلا ةكرشلا تلماکلا ةعومجملا .فیصلاو عیبرلا ةلحر : نیسح هط

 .ا ٤ج 7۳ ۰۲ط توریب

 ةيملاعلا ةكرشلا تلماکلا ةعومجملا (۳/۱) ةريسلا شماه ىلع :نیسح هط

 .۳ج ء۳ ۰۲ ط توریب « باتکلل

 ةيملاعلا ةكرشلا ءةلماكلا ةعومجملا «دقنلاو بدألا ىف لوصف :نیسح هط

 .هج م۱۹۸۳ اط توریب «باتکلل

 ةيملاعلا ةكرشلا «ةلماکلا ةعومجملا .ةيعامتجالا نودلخ نبا ةفسلف :نیسح هط

 .۸ج ۳ ۰۲ ط توریب « باتکلل

 «باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا ءةلماکلا ةعومجملا یلهاجلا بدألا ىف : نیسح هط

 ۱ .هج م۳ ء٢ط توریب

 توریب «باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا تلماکلا ةعومجملا ءرکفلا ةداق : نیسح هط

 .۸ج م۱۹۸۳ ۲

٦٦٦ 



 يبرعلا زکرملا قدیدجلا ةلجملا ةلجم (لاقم) .لالغأو دویق :نیسح هط ۲

 .١ج ۰۱۹۹۷ ١ط رشنلاو تاساردلل

 توریب «باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا تلماکلا ةعومجملا «سيراب توص : نیسح هط ۳

 .۱۳ج م۱۹۸۳ ۰۲

 ؛رشنلاو تاساردلل يبرعلا زکرملا .ةديدجلا ةلجملا (لاقم) .مالک : نیسح هط ۔ ٤

 .۱ج ۱۹۹۷ ۱

 ٥ ط توریب «باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا ءةلماکلا ةعومجملا .تاظحل :نيسح هط ۔ ۰۲

  ۲۳.۱۱ج

 .ت .ب .رصم ؛فراعملا راد «مالسالا ةآرم :نیسح هط ۔ ٦

 ةيملاعلا ةكرشلا .ةلماکلا ةعومجملا .رصم ىف ةفاقثلا لبقتسم :نیسح هط - ۷

 .۱۲ج م۱۹۸۳ ۰۲ط توریب ءباتکلل
 توریب «باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا «ةلماكلا ةعومجملا ءديعب نم : نیسح هط ۔ ۸

 ۔۹ج ۰۱۹۸۲ ۰۲

 ةيملاعلا ةكرشلا تلماکلا ةعومجملا ءرثنلاو رعشلا ثیدح نم :نیسح هط ۔ ۹

 .۵ج م۱۹۸۳ ۰۲ ءتوريب «باتكلل ۱

 ةيملاعلا ةكرشلا «ةلماكلا ةعومجملا .هنجس يف ءالعلا يبآ عم :نیسح هط ۔ ۰

 حج ۰۱۹۸۳ ۰۲ «توریب «باتکلل

 ةيملاعلا ةكرشلا ءةلماكلا ةعومجملا «نانویلا دنع یلیثمتلا بدلا نم :نیسح هط ۱

 جا ء۳۲ ٢ط توریب «باتکلل

 ةيملاعلا ةكرشلا ءةلماکلا ةعومجملا ءاتشلا دج ىلإ فيصلا وغل نم :نيسح هط ۔ ٢۲

 .۱ج ءء۱۹۸۳ ء٢ط توريب ؛باتکلل

 ؛باتکلل ةيملاعلا ةكرشلا «ةلماكلا ةعومجملا «نيينيثألا ماظن :نيسح هط ۔ ۳

 .۸ج مع ۳ ۰۲ ط توریب

 ةسايسلا ةديرجب (لاقم) رهزالا حالصا يف باوصلا هجو :نیسح هط - ۶

 ء۱۸

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «ةيملاع ةوعد مالسالا :داقعلا دومحم سابع ۔ ٥

 .م۱۹۹۵ ةرسالا ةبتکم

 میلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ةعبط ءرمع ةيرقبع :داقعلا دومحم سابع ۔ 5
 ۔مء۱۹۷۹/ھ۹
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۱5۷ 

۱6۸ 

۱۹ 

۱۹۰ 

۱٦۱ 

۳ 

٤ 

 ہک

٦٦ 

۹۷ 

۱24۸ 

۱۹۹ 

۱۷۰ 

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .هموصخ ليطابأو مالسالا قئاقح :داقعلا دومحم سابع

 .م۱۹۹۹ ةرسالا ةبتکم «باتکلل

 ةراضحلا نم رصاعملا يمالسالا رکفلا فقوم :سیوع میلحلا دبع .د

 ویامو ليربأ/ه١5١” ةدعقلا وذو لاوش 8۹5 ددعلا لهنملا ةلجم .ةثیدحلا

 ھ۳۲

 .ت .ب .۲ط «فراعملا راد «مالسإلاو ابوروآ :دومحم ميلحلا دبع .د

 ددعلا «لهنملا ةلجم «ةمزألل الح ةرصاعم ةيطسو وحن :ميهاربإ دیمحلا دبع .د

 .ء۱۹۹۲ ويامو لیربآ/ه۱۶۱۲ ةدعقلا وذو لاوش ٥

 ثحب «نيسح هط بدأ ىف نيدلا لجر ةيصخش : قلاخلادبع دومحم قلاخلا دبع

 رياني ءاينملا ةعماج بادآلا ةيلك ؛نیسح هط ىركذ يف نماثلا رمتؤملا ىلإ مدقم

 ھ۳۲

 يواشلا قیفوت روتکد :قیقحت ءاهروطتو ةفالخلا هقف :يروهنسلا قزارلا دبع .د

 .م۱۹۹۳ ۰۲ط «باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 «فراعملا راد .نیعبسلا هدالیم ىف نیسح هط ىلإ :يودب نمحرلا دبع .د

 ۱ .م۱۹۲۲ ةرهاقلا

 نانملا مالک ریسفت يف نمحرلا میرکلا ريسيت :يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع

 .ء٦۱۹۹/ھ١٤١٢۱ ۰۲ توریب «ةلاسرلا ةسسؤم

 ةيرصملا ةئيهلا (یرصملا سنوي جاحلا) امیتراف تالحر :خیشلا نمحرلا دبع .د

 .م۱۹۹6 ةنس ۱۳۶ ددع يناثلا باتک فلالا ةلسلس ؛باتکلل ةماعلا

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «زاجحلاو رصم ىلإ نوتریب ةلحر :خیشلا نمحرلا دبع .د

 .ء۱۹۹۰ ةنس ۱۷۷ ددع يناثلا باتک فلالا ةلسلس باتکلل

 ءهط قشمد «ملقلا راد «ةثالثلا رکملا ةحنجأ :يناديملا ةكنبح نمحرلا دبع

۷ ۹/۸ 2 

 فاقوألا ةرازو ةملاظ تالوقمو لوسرلاو نآرقلا :قوزرم روبصلا دبع .د

 .ه۱۱۹ ةنس ۳۹ ددعلا ةيمالس) ایاضق ةلسلس

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .يديلقتلا عمتجملا لاوزو نیسح هط :فرش زیزعلا دبع .د

 .ء۱۹۷۷ ةعبط باتکلل

 ایبیل «داهجلا ةلاسر ةلجم «نیقرتشسملا دنع جهنملا : بیدلا میظعلا دبع .د

 .ه ۱۰۰ ةنس ةيناثلا ىدامج ۹۰ ددعلا

۳ 



۱۷۱ 

۱۷ 

۱۷۳ 

۱۷ 

۱۷۵ 

۱۷۹ 

۱۷۷ 

۱۷۸ 

۱۷۹ 

۸۱ 

1A۲ 

۱۸۳ 

18: 

۱۸۵ 

 (دودرو تاهبش) هموصخ ليطابأو نآرقلا قئاقح :ينعطملا ميظعلا دبع .د

 ۷۹ ددعلا ةيمالسإ تاسارد ةلسلس «ةرهاقلاب ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا

 .م۲۰۰۲/ه۱ع۲ ةنس

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا هبابش نم ىحضلا يف نيسح هط :ينابقلا ميلعلا دبع

 .م19175 ةنس ۳۳۷ ددع ةيفاقثلا ةبتكملا ةلسلس «باتکلل

 راد «هيف نيلاغملاو هل نيضفارلا نيب يسايسلا مالسإلا :زيزع رافغلا دبع .د

 .م19489/ه54١9١ ءرصم «يلودلا مالعإلل ةقيقحلا

 تعابطلل ةيملاعلا رادلا .توریب «نیسح هط يف تالاقم :حالملا ينغلا دبع

 .ه ۱۰۶ اط

 ةلجم ةيده تملسملا ةأرملا بیرغت يف قارشتسالا رود :ةکرب حاتفلا دبع .د

 ۱ ھ١٤٢۱ ةنس مرحملا رهش رهزآلا

 رهزألا ةعبط - عبسلا تاءارقلا يف ةيبطاشلا حرش يف يفاولا : يضاقلا حاتفلا دبع

 .ه۱۰۵ فیرشلا

 رهزألا ةعبط - ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا يف ةرهازلا رودبلا :يضاقلا حاتفلا دبع

 .ه ۱۶۱۵ «فیرشلا

 دبع نیدلا ييحم دمحم :قیقحت «قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا رهاقلا دبع

 .ت .ب .ثارتلا راد ةعبط ءدیمحلا

 توریب ةلاسرلا ةسسوم «ةأرملا ماكحأ يف لصفملا :نادیز میرکلا دبع .د

 .م۱۹۹۳/ه۱۶۱۳ ۱

 ةّنُسلا نیودت لوح نیقرشتسملا تاهبش ةشقانم ىلإ لخدم :يليحرلا هللادبع .د

 .ه۱۶۰۹ ةنس ۶۷۱ ددعلا لهنملا ةلجم «.ةيوبنلا

 ١ط «ن .ب ةرصاعملاو ةلاصألا نيب یملعلا ثحبلا : كمس ىلع هللادبع .د

 ۱ ۱۹۹6 ةنس

 .ب ھ١٤٢۱ ةعبط .فاصنالاو دوحجلا نيب قارشتسالا : كمس يلع هللادبع .د

 .ن

 ءايحإ ةبتکم «يوبرتلا ركفلا ريهاشم :يشراقاب ملاس حلاص «سنألا يلع هللادبع

 .ء۱۹۹۹ ةنس ةمركملا ةكم .يمالسإلا ثارتلا

 .ء۱۹۸۳ ةعبط ن .ب .سوجملا رود ءاجو :بيرغلا دمحم هللادبع

 یندملا ةعبطم «يركفلا رامعتسالل هجو قارشتسالا :يربجلا لاعتملا دبع .د

 ۱ ھ١٤٢۱ ةنس ١ط قرهاقلا

1Y 



 امك

۱۸۷ 

۱۸۸ 

۱۸۹ 

۱۹۰ 

۱۹۱ 

۱۹۲ 

۱۹۳ 

۱۹ 

۱۹۰ 

۱۹۹ 

۱۹ 

۱۹۸ 

۱۹۹ 

 ندرألا ةيمالسالا ةضهنلا ةبتکم ارکفم نیسح هط :بستحملا دیجملا دبع .د

 ۱۹۸۰/۵۱۰۰ ٣ط

 ريمس تاروشنم .هروطتو هجهنم یبرعلا ثارتلا : قیقحت : بايد ديجملا دبع .د

 ۱ .ء۱۹۸۳ ةرهاقلا دواد وبآ

 ةيرصملا ةئيهلا «ىمالسإلا قرشلا یف ىناسنإلا ىعولا داور :نیمآ نامثع .د

 ٠ م5001 ةنس عیمجلل ةعارقلا ناجرهم ؛باتکلل ةماعلا
 «نيقرشتسملا رظن يف عيرشتلا يف مهرودو نودشارلا ءافلخلا :يمشنلا لیجع .د

 ھ١٤٢۱ ةنس ۶۷۱ ددعلا «لهنملا ةلجم

 ھ١٤٢٥ ء١ط ن .ب ةيطارقميدلا ال ىروشلا :يوحنلا اضر ناندع

 ؛فراعملا راد «لیزنتلا يناعم يف لیوأتلا بابل :(نزاخلا) يدادغبلا نیدلا ءالع

 ١١ط یافولا راد مالسالا نیدب ماع فیرعت :يواطنطلا يلع خیشلا

 .ء۱۹۹۲/ھ۷

 باتكلا راد «يرايبألا ميهاربإ :قیقحت «تافیرعتلا :يناجرجلا دمحم نب يلع

 ھ١٤٤۱ اط «توریب «يبرعلا

 ةروصنملا «ءافولا راد «يمالسإ ثوحب جهنم وحن :دومحم میلحلادبع يلع .د

 .ء۱۹۸۹/ھ۰

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءمکحلا لوصأو مالسالا :قزارلادبع يلع خیشلا

 ۔ء۱۹۹۳ ريونتلا ةلسلس

 .ب رصم «ةيبرعلا ةراضحلا زكرم «يملاعلا بدألا يف مالعأ :حاتفلادبع يلع

 اا

 .داصح ةرارمو داقحأ ةوارض برغلاو مالسالا نيب :باهولادبع دمحم يلع .د

 .ء٦۱۹۹/ھ١٤٢۱ ۰۱ط رشنلل يباكر راد

 توص ةديرج «ءيش يف مالسالا نم تسيل مجرلا ةبوقع :يلع فسوی يلع
 .م۲۰۰۳ ةنس رياني ٦ يف ةرداصلا ةمألا

 تاعوبطم نم ؛تاظحالمو عئاقو مالس الا راشتنا لوح :لیلخ نیدلا دامع .د

 .ه۱۰۵ ةنس ضایرلاب ةيمالسالا دوعس نب دمحم مامالا ةعماج

 اط توریب «ةلاسرلا ةسسؤم نیفلوملا مجعم :هلاحک اضر رمع

 .م۱۹۹۳/ه ۶
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 .ت .ب ۰۲ط رصم ؛رکفلا راد «نوثدحتي ءابدأ ةرشع :ةراود داؤف

 ۰۱۱ط «توریب ةلاسرلا ةسسوم بالقناو ةكرحو ةركف مالسالا : نکی يحتف

 .م۱۹۸۷/ه ۷

 .ت .ب ن.ب .طوقسلا لبق : ةدوف يلع جرف ہد

 راد مالسالاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا نيب رخآلا مویلا :يرابلادبع هللا جرف .د
 .م۱۹۹۲/ه۱۶۱۲ ء٢ط ةروصنملا «ءافولا

 ةرهاقلا ةديرج ةيده عیمجلل باتکلا ةلسلس «لاملاو ملعلاو نیدلا :نوطنآ حرف

 .م۲۰۰۲ ةنس ربمسید ۱۷ يف رداصلا ۱6۰ ددعلا

 ةنس ریونتلا ةلسلس «باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا «ةأرملا ریرحت :نيمأ مساق

 ء۳

 ةنس ریونتلا ةلسلس باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا «ةديدجلا ةأرملا :نيمأ مساق

 .م ۷

 ةديرج «نیسح هط .د :ةمجرت «ةيردنکسالا ةبتکم قیرحتو برعلا :افونازاک
 .م۱۹۲۳ ةنس لیربا ۱۸/۵۱۳۱ ةنس ناضمر ۲ ةيمويلا ةسايسلا

 نیسح هطا باتک نمض ثحب ؛نیسح هط دنع يركفلا جهنملا :يريهز لماک
 .ت .ب لالهلا راد (هرصع باتک هفرعی امك

 قوقحل ةينوناقلا تامولعملاو تاساردلا زكرم ءنيسح هط :ثيغم دماح لامك .د

 .م۱۹۹۷ ۰۱ط ءناسنإلا

 ةمجرت «باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «نیرهنلا نيب ام دالب : ترویالید .ل

 .۱۹۹۷ ةعبط ۲۸۳ ددع يناثلا باتک فلالا ةلسلس «لامک مرحم

 ةرصاعملا بازحالاو بهاذملاو نايدألا يف ةرسيملا ةعوسوملا :ينهجلا عنام .د

 ھ۸٤٢۱ ةنس ۰۳ ةيدوعسلا :يمالسالا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا راد

 يخيراتلا لقعلا بیرغتو قارشتسالا : طابرلاب ةيبرعلا ةفاقثلل يموقلا سلجملا

 ۰۱۹۹۱ ةنس ١ط «يبرعلا

 .۱۹۳۳/۰/۱۹ ء١/٦/۱۹۳۳ خیراتب ةلاسرلا ةلجم

 ةنس ربمفون ۱۳۲ ددعلا «باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا نع ةرداصلا ةرهاقلا ةلجم

 ۔ء۳

 باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «ةلماکلا ةعومجملا ؛یرصملا بتاكلا ةلجم
۸ ۱ 

٦ 



۳۷ 

۳۸ 

۳۹ 

۳۳۰ 

۳۳ 

۳۳۵ 

۳۳۷ 

۳۸ 

۳۳۹ 

۳۳۰ 

۲۱ 

۳۳۲ 

۳۳۳ 

 میلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ةعبط زیجولا مجعملا :ةيبرعلا ةغللا عمجم

 .۱۹۹۸/ه ۸۹

 .م ۲۱ ةنس سرام رھش ددع : ةيادهلا ةلجم

 اط توریب «ةيملعلا ةبتکملا «لوألا لیعرلا عم : بیطخلا نیدلا بحم

 ٥ھ

 ‹يرصملا بتاكلا ةلجم «ةيمويلا انتايح يف ةنعارفلا ةراضح راثآ :لامك مرحم

 .۳ج ةلماكلا ةعومجملا

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ؛يبرعلا رکفلا يف قارشتسالا :يوسوملا مساج نسحم .د

 .ء۱۹۹۷ باتکلل

 .ت .ب .رصم «يبرعلا رکفلا راد «ةينارصنلا :ةرهز وبآ دمحم خيشلا

 اهرداصم ءاهتناكم ءدوعسم نب هلادبع ةءارق :رطاخ دمحآ دمحم .د

 .ت .ب .ماصتعالا راد . .اهؤاصحإ

 ةبتكم ندرالا ؛يمالسالا ملاعلا يف ةينطابلا تاکرحلا : بیطخلا دمحآ دمحم .د

 .م۱۹۸۲ ةنس/ه۱۶۰۲ ةنس ۰۲ ط «ىصقألا

 یدتنملا) نایبلا ةلجم «نیرصاعملا تاباتک يف أبس نبا :نوزحمآ دمحم .د

 .ه ۱۶۱۱ ةنس ۳۱ ددعلا (ندنل يمالسالا

 نوراه دمحم مالسلا دبع :قیقحت «ةغللا بیذهت :يرهزألا دمحأ نب دمحم

 .م۱۹۹۷ ةرهاقلا «فيلأتلل ةيرصملا رادلا

 ةنس توريب «ركفلا راد ءنآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا دمحأ نب دمحم

 .م ۵/۵ 06

 .ت .ب .توریب «لیجلا راد «حاحصلا راتخم :يزارلا ركب يبأ نب دمحم

 ءرصم ةديقعلا راد «باجحلا ةدوع :مدقملا ليعامسإ نب دمحأ نب دمحم

 .ها١45١ ةنس ۱6 ط

 دمحأو دومحم :قيقحت ؛نآرقلا ريسفت يف نايبلا عماج :يربطلا ريرج نب دمحم

 .ت .ب ءرصم ؛فراعملا راد «ركاش

 .م1995/ه54١5١ توریب «رکفلا راد «یربکلا تاقبطلا :دعس نب دمحم

 .ت .ب ۰۱ط توریب «رداص راد «برعلا ناسل :روظنم نب دمحم

 يواجبلا دمحم يلع :قیقحت طیحملا سوماقلا :يدابآزوریفلا بوقعی نب دمحم
 ھ۱۳۹۹ ۲ ط توریب «ةيملعلا ةبتکملا «ميهاربإ لضفلا وبآ دمحم .دو
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 ىلإ ةي هللا لوسر نم ينآرقلا صنلا لقن ةقاثو «لبج نسح نسح دمحم .د

 .ت .ب .اطنط تباحصلا راد «هتمأ

 4 ط ةرهاقلا ةبهو ةبتكم ؛نورسفملاو ریسفتلا :يبهذلا نیسح دمحم .د

 .م۱۹۸۹/ه ۹

 ثوحبلا عمجم ریسفتلاو ثیدحلا يف تایلیئارسالا :يبهذلا نيسح دمحم .د

 .ء۱۹۸۷/ھ۱۲۰۷ ةيمالسالا

 ةبتکم «باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .دمحم ةايح :لکیه نيسح دمحم .د

 .م۲۰۰۰ ةنس ةرسالا

 «لالهلا راد ةسسوم ؛رکفلا ةيرحو ةسايسلا نيب رهزألا : یمویبلا بجر دمحم .د

 .۸۱۹۸۳ ةنس سرام ۷ ددعلا لالهلا باتک ةلسلس

 ؛يلابجلا میهاربا ةمالعلا فیرشلا رهزألا مالعأ نم «يمويبلا بجر دمحم .د

 .م۱۹۹6 ةنس لیربآ ھ١٤٢۱ ةنس ةدعقلا يذ ددع ءرهزألا ةلجم

 ربمسید 9۸۸ ددعلا لالهلا باتک «نآرقلا ةءارق ةداعا :یمویبلا بجر دمحم .د

 ۱ ۔۱۹۹۹ ةنس

 یبدألا يدانلا باتک ةلسلس ءةیدوعسلا دادملا تارطق :یمویبلا بجر دمحم .د

 ۱ ماه اط ۰۷۰ ددعلا «يفاقثلا

 ملاعلا ةطبار ءقحلا ةوعد ةلسلس ءاضفلا وزغو مالسالا :دیوس دمحم خیشلا

 .م۱۹۸۷ ةنس ربوتکآ ھ۸٤٢۱ لوألا عیبر ۷۲ ددعلا «ةمركملا ةكم .يمالسالا

 يعولا ةلجم «لقعلا هتفلاخمل يوبن ثیدح راكنإ زوجي له :دیوس رون دمحم
 .-ه ۱8۲۰ لاوش 4٠١ ددعلا .يمالسالا

 .م۱۹۹۲ باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ؛نفلاو رکفلا داور عم :يبلش دمحم

 «یبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا :لابرغ قيفش دمحم

 ۱ .ء۱۹۱۵ ةعبط «توريب

 ایاضق ةلسلس «فاقوالا ةرازو «مالسالا ةيلدج :يرجنفلا يقوش دمحم .د

 .ه۱6۲۰ ةنس 05 ددعلا «ةيمالسإ

 رصم - ثارتلا راد ةيمالسالا ةيسايسلا تایرظنلا :سیرلا نیدلا ءایض دمحم .د

 ۱۹۷۹ ۷ ط

 دمحم .د : قیقحت فیراعتلا تامهم ىلع فیقوتلا :يوانملا فوژرلادبع دمحم

 .ه۱۶۱۰ اط قشمد توریب «رصاعملا رکفلا راد .ةيادلا ناوضر
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 راد ةيدوعسلا «نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم :يناقرزلا ميظعلادبع دمحم

 ؛انهم يلع ریمآ :قیقحت لحنلاو للملا :يناتسرهشلا میرکلا دبع نب دمحم

 .۱۹۹/ه 7 اط ةفرعملا راد :توریپ ؛روعاف نسح يلعو

 ۔ء۱۹۸۲/۸۳۲ تیوکلا ءملقلا راد «نيدلا :زارد هللادبع دمحم .د

 ءط تیوکلا .ملقلا راد «میظعلا ًابنلا :زارد هللا دبع دمحم .د

 .م ۱۹۷۷ هه ۷

 بتاکلا ةلجم « یرجهلا عبارلا نرقلا ىف ةيعويش ةلود :نانع هللادبع دمحم .د

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا مالسالا ةيوار ةريره وبأ «بيطخلا جاجع دمحم .د

 .م۱۹۸۷ ةنس ۱۲١ ددع برعلا مالعأ ةلسلس «باتکلل

 نهزالا ةلجم ؛هدبع دمحم مامإلا ذاتسألا : يواطهطلا تزع دمحم راشتسملا

 ةعبط «تالمحو داقحأ قارشتسالاو ریشیتلا : يواطهطلا تزع دمحم راشتسملا

 .ء۱۹۷۷/ھ۱۳۹۷ ةيمالسالا ثوحبلا عمجم

 رصم « یبرعلا ثارتلا راد :ريثك نبا ريسفت رصتخم : ینوباصلا یلع دمحم .د

 .م۱۹۸۷/ھ۷

 ۰۱۲ ط توریب ؛قورشلا راد مالسالاو هیداملا نيب ناسنإلا :بطق دمحم

 -م۱۹۹۷ /هم ۸

 «ةیدوعسلا ةيمالعالا ةعومجملا «خیراتلل یمالسالا ریسفتلا لوح : بطق دمحم

 .م» ۵ ۰۹ ةنس ۲ ط

 ۸ط توریب .قورشلا راد ترصاعم ةيركف بمهاذم :بطق دمحم

 .م ۱۹۹۳/۵ ۲

 ةبتكم «يبرغلا رامعتسالاب هتلصو ثيدحلا يمالسالا رکفلا : يهبلا دمحم .د

 .م ۱۹۹۲/۸ ۱ ةنس ۱۲ ط ءرصم «ةبهو

 ةلسلس «فراعملا راد .هرصع مالعآ نع ثدحتی نیسح هط :يقوسدلا دمحم .د

 .ت .ب ۵۷۸ ددعلا أرقإ
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 اط ؛قشمد ملقلا راد .نیسح هط عم مايأ :يقوسدلا دمحم .د

 .م) هم ۳

 رطق - ةفاقثلا راد ةاعدلاو ةوعدلا يف تاسارد هللا عم» : يلازغلا دمحم خیشلا

 ھ۳

 راد «نیقرشتسملا نعاطم دض ةعيرشلاو ةديقعلا نع عافد :يلازغلا دمحم خیشلا

 .م۱۹۸۷/۵۱۰۷ ۰۱ «توریب «قورشلا

 اط توریب «قورشلا راد .ملسملا ةديقع :يلازغلا دمحم خیشلا

 .ء۱۹۸۷/ھ۷

 ٥ط تسباث راد «مالسإلا نع لاوس ةئام :يلازغلا دمحم خیشلا

 .م ۹/۵ ۷

 ممالا نالعاو مالسالا ميلاعت نیب ناسنالا قوقح :يلازغلا دمحم خیشلا

 .م۱۹۹۳/ه۱۱۳ اط ةيردنكسالا قوعدلا راد قدحتملا

 ةيرصملا ةئيهلا تدفاولاو ةدكارلا دیلاقتلا نيب ةأرملا ایاضق :يلازغلا دمحم خيشلا

 .م۱۹۹۹ ةرسالا ةبتکم «عيمجلل ةعارقلا ناجرهم .باتکلل ةماعلا

 راد .ثیدحلا يبرعلا بدألا يف ديدجلاو ميدقلا نيب عارصلا :يناتكلا دمحم .د

 .م۱۹۸۲/۵۱۶۰۳ اط برغملا ءةفاقثلا

 هفرعي امك نیسح هط» باتك نمض ثحب ءاّرکفم نيسح هط :ملاعلا نيمأ دومحم
 .ت .ب لالهلا راد «هرصع باتک

 ۸ط ةيدوعسلا «فراعملا ةبتكم ؛ثیدحلا حلطصم ريسيت :ناحطلا دومحم .د

 ھ۷

 ةرازو كيكشتلا تالمح ةهجاوم يف مالسإلا :قوزقز يدمح دومحم .د

 .ه٩۱۶۱ ۰۲ 46 ددعلا ةیمالسإ اياضق ةلسلس .فاقوألا

 ؛يراضحلا عارصلل ةيركفلا ةيفلخلاو قارشتسالا :قوزقز يدمح دومحم .د

 ھ١٤٥٥ رفص ددع ةمألا باتک ةلسلس

 یافولا راد ةينآرقلا ةرسألا ءانبو تاملسملا تاوخألا :يرهوجلا دمحم دومحم

 ھ١٤٢۱ اط

 ربوتکآ ددع «لالهلا باتک ءانتفاقث ىلإ قیرطلا ىف ةلاسر : رکاش دمحم دومحم

 ۱ .م١ 17

 ةرازو نييعتلاو لزعلاو ةلءاسملا يف رمع هقف نم :ةرامع دمحم دومحم

 .ه۱۶۲۲ ةنس ۷۲ ددعلا ةيمالسإ تاسارد ةلسلس «فاقوألا
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 بتکملا .ءابدالاو ءاملعلا نازيم يف نیسح هط :یلوبناتسالا يدهم دومحم

 ۱ ھ١٤٥۱ اط توريب «يمالسإلا
 توريب «یمالسالا بتکملا ءاھلخاد نم ةددهم اننوصح :نيسح دمحم دمحم .د

 ۱ ۰.۱۹۷۸ ء٥ط

 باتك نمض ثحب ىبرعلا رعشلا نم ثویلجرم فقوم :ةراده یفطصم دمحم .د

 ةيبرتلا بتکم نع رداصلا «ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلا يف نیقرشتسملا جھانما
 .ت .ب .جیلخلا لودل يبرعلا

 .ت .ب «ن .ب .نازیملا يف ةعيشلا :يمارجنلا فسوی دمحم .د

 .ت .ب .ن .ب «ةيركف كراعم ثالث :يماهتلا راتخم ہد

 ةرهاقلاب حاجنلا تاعوبطم «ةرهاقلا يف رکفلا تالاجر عم : يوضرلا یضترم

 .م۱۹۸4/ه ۵۶ ۱ط

 ؛يمالسالا بتکملا يمالسالا عيرشتلا يف اهتناکمو َهّنَّسلا : يعابسلا یفطصم .د

 .۱۹۸۵ /ه۱۵۰۵ ء٤ط توریب

 .ت «ب .بعشلا راد مالسالا ةيكارتشا : يعابسلا یفطصم .د

 نمض ثحب ایثدلاو نیدلا مولع نيب طبرلاو ينيدلا باطخلا :ةعكشلا یفطصم .د

 ایاضف ةلسلس فاقوالا ةرازو «فیکو اذامل ینیدلا باطخلا دیدجت» رمتوم

 ھ١٤٢۱ ةنس ۸4 ددعلا «ةيمالسإ

 ةيرصملا ةئيهلا «قيبطتلاو ةيرظنلا نيب يوبرتلا نيسح هط ركف :بجر ىفصطم .د

 .م۱۹۹۵ ء١ط باتكلل ةماعلا

 ء۸ط توريب یبرعلا باتكلا راد «نآرقلا ةيار تحت :یعفارلا قداص یفطصم

۱۹۸۳/۳ ۱ ۱ 

 (ةرهاقلا) رانملا راد «ةيوبنلا ةغالبلاو نآرقلا زاجعإ : يعفارلا قداص یفطصم

 .ت .ب (ةروصنملاب) ضایفو
 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءرصم يف ةطلسلاو نيسح هط :ينغلا دبع ىفطصم .د

 .۱۹۹۷ باتكلل

 ٤ ددع مامالا ةلسلس فاقوألا ةرازو «نازيملا يف ةيدوجولا :شولغ یفطصم .د

 .م ۱۹۸٩ ةنس

 ةعيرشلا يف مکحلا رودص دعب يناجلا قوقح :يبيتعلا يدعم نب بجعم .د

 ھ١١٢۱ اط .ن .د .ةيمالسالا

 .م۱۹۸۷/ه ۸ ١ط ءةبہو ةبتکم «ثيدحلا مولع يف ثحابم :ناطقلا عانم
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 رکفلا راد ؛ریبکلا حرشلاو ينغملا :ةمادق ينبا نیدلا سمشو نیدلا قفوم

 .ه۱۱ ةمرکملا ةكم ةيراجتلا ةبتكملا ؛ توریب

 .۱۹۸۵ ؛توریب «نییالملل ملعلا راد ؛دروملا سوماق :يکيلعبلا رینم

 .۸۱۹۸۱ ء١ط توریب ؛نییالملل ملعلا راد ؛دروملا ةعوسوم :يکبلعبلا رينم

 دبع .د :ةمجرت .هاحضو مالسالا رجف يف ردقلاو ءاضقلا : تاو يرمجتنوم

 يناثلا باتک فلالا ةلسلس .باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا .خیشلا نمحرلا

 .م ۸

 دبع .د ةمجرت ؛رصاعملا ملاعلا يف ةيحيسملاو مالسالا : تاو يرمجتنوم
 ددعلا يناثلا باتک فلالا ةلسلس «باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا خیشلا نمحرلا

 ۱۹۹۸ رداصلا ۸

 ةيبرتلا بتکم تسدقملا بتکلاو ملعلا تاباجإ ناسنالا لص ام :ياكوب سيروم

 .م۱۹۸۵ ۰۱۲ ط ؛جیلخلا لودل يبرعلا

 نیقرشتسملا دنع ثحبلا نیزاومو قارشتسالا عفاود : لیعامس| دیسلا دمحم رصان

 ةوعدلا ةيلكب نایدألا مسقب تشقون ریتسجام ةلاسر) رضاحلاو يضاملا نيب

 .(ةرهاقلاب ةيمالسالا

 ملاعلا يف ةيميلعتلا ةسايسلا هیجوتو نوقرشتسملا :دوعس لآ ناينث نب فيان

 .ه5١54١ ء١ط ةيدوعسلا ۔ عيزوتلاو رشنلل ةيمأ راد «يبرعلا

 «(ةيتيوكلا يبرعلا ةلجمل دعا فلم) .ةلوهجملا هقاروأو نيسح هط :جرف ليبن

 .ء۱۹۹۰ سطسغأ نوئالثلاو ةنماثلا ةنسلا ٤٤١ ددعلا

 .ت .ب «٤ط ءرصم «فراعملا راد نوقرشتسملا : يقيقعلا بيجن

 ةمألا باتك ةلسلس دوهشلاو ةراضحلاو نحن :يئارماسلا قزارلا دبع نامعن .د

 .ه۱۶۲۱ ةدعقلا وذ ۸۰ ددعلا رطق

 راد «يلطوبرخلا نسح يلع .د قيلعتو ةمجرت دمحم ةايح :جنفرآ نطنشاو

 .ت .ب ۲ط نصم «فراعملا

 ةيرصملا ةئيهلا .سوس يكز :ةمجرت .میدقلا ملاعلا ثارت :جروب يد .ج .و

 .م۱۹۹۹ ةرسالا ةبتكم «باتكلل ةماعلا

 ؛۹ط رصم تبهو ةبتکم .ةایحلاو نامیالا :يواضرقلا فسوی .د

 .م ۱۹۹۰/۰

 ةسسؤم ةّنَّسلاو نآرقلل مالسالا يف ایلعلا ةيعجرملا :يواضرقلا فسوی .د

 .۱۹۹/ه ۲ ۰۲ ط توریب «ةلاسرلا
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 قرفتلاو عورشملا فالتخالا نيب ةيمالسالا ةوحصلا :يواضرقلا فسوی .د ۔ ٠۰

 ھ١٤٢۱ ء١ط ءءافولا راد .ةوحصلا راد ءمومذملا

 ءاهدصاقمو ةعيرشلا صوصن ءوض یف ةيعرشلا ةسايسلا :يواضرقلا فسوي .د ۔ ١

 1 ھ١٤٢۱ ء١ط ءةبھو ةبتكم

 ناضمر .د ةمجرت «بيلاسألاو تاجهللاو ةغللا یف تاسارد ةيبرعلا : كف ناهوي ۔ ۲

 .۔ء۱۹۸۰/ھ١٤٣٤۱ يجناخلا ةبتکم «باوتلا دبع

 ال ال ان ال ان ال
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۲۳3٠۳۰ COM۔۲۱ص۱ نکہ ج  

 ل

 تاعوضوملا سرهف

 ns ةلوفطلا ةلحرمو نيسح هط :لوألا ثحبملا ۔

 81: فيرشلا رهزألاو نیسح هط : يناثلا ثحبملا -

 eens هدبع دمحم مامالاو نيسح هط :ثلاثلا ثحبملا -

 eens ةديرجلا ةسردمو نيسح هط : عبارلا ثحبملا -

 011 ةميدقلا ةيرصملا ةعماجلاو نيسح هط : سماخلا ثحبملا -

 71111111 ابوروأ ىلإ هتلحرو نيسح هط :سداسلا ثحبملا ۔

 081813111322929 ءاطعلا ةلحرمو نيسح هط : عباسلا ثحبملا -

 11100 يقارشتسالا رکفلاب هتقالعو نيسح هط : يناثلا لصفلا -

 0-019 حالطصالاو ةغللا يف يقارشتس تس ال | ركل فيرعت :لوألا ثحبملا -

 -- هفاذهأو هتاياغو قارشتسالا خيرات : : يناثلا ثحبملا -

 يقارشتسالا رکفلاب نیسح هط روتکدلا لاصتا تاونق :ثلاثلا ثحبملا -

۷۳ 

C^ 
 بہ



 عوضوملا

 مو و مو موم موم اسنرف یف - ب

 ۲ تين یب يعماجلا لمعلا أ

 0.7 (ةيصخشلا ةقادصلا) ةيلزنملا تارايزلا ۔ ب

 esen ةيقارشتسالا تارمتوملا روضح ۔ ج

 0 (وكسنويلا) ةيسسؤملا لامعألا د

 1111 هنأشب مامتهالاو ةلسارملا  ه

 متین یت اهليعفتو ةيملعلا دهاعملا ءاشنإ ۔ و

 .. نيسح هط بدأب نیقرشتسملا مامتها : عبارلا ثحبملا ۔

 ۲ ةيمالسإلا ةديقعلاو نیسح هط : ٹلاثلا لصفلا #

 +19 1 ص٢ دیھمت

 00 نيدلا ةأشنو نيسح هط :لوألا ثحبملا -

 ہ11 ناميإلاو ملعلا نیب ضقانتلا ىوعد

 "0ٌ ۰ عارص ال لماکت ملعلاو نیدلا

 0.٣ نامیالا ىلإ يدهي ملعلا يف خوسرلا

 181113113 ریحتو بارطضا

 81:11:0032 ةیملعلا تایرظنلاو نآرقلا

 تن كشلا ةعزنو نيسح هط :يناثلا ثحبملا -

 0 كشلا ةيرظنل نيسح هط ينبت

 مینی ین نج بدألا ةيرح ىوعد

 111.7 ىنفلا قدصلا وأ بدألا ةيقالخأ

 نيسح هط ركف يف بدألاو مالسالا نيب ةعيطقلا راثآ نم

 .. رايتخالاو ربجلا ةيضقو نيسح هط : ثلاثلا ثحیملا -

 تب یت ثيدحلاو ميدقلا يف ربجلاب نولئاقلا -

 و و هم دم م و واو در واهو

 و و پ پ و د. و + و و و و

 و و و و +5

 مهام دما موم و ماقام ما و و ماه

 و 6 مو و و و و ما و ها و

 مم مه ده مه مو و اماه و و و

 هوم 1 ٔ و موم هم و و ام و و و

 و و و و و 7

 ( ۱ٰ۶ ,ببؤب و 1.

 uence دوام و هو هاه و و و

 و و و هم دعاه و و و هاه و و و

 و 2 م و هم ده و و مه مدد و و و

 همام و ممه ام مد وی و ها

 و و و وه و هم و و دهام وه و هو ها و

 و و عام ادع هم و و م اه هاه اواو ما و

 هوم وه و و ده پٹ اودع و ما ما و



 ةحفصلا عوضوملا

 ۱۷6 ens ربجلاب لوقلا يف نیسح هط فقوم مييقت -

 يف یراصنلاو دوهیلا ةاجن يف نیسح هط روتکدلا يأر :عبارلا ثحبملا -

 AY cesses رانلا نم ةرخآلا

 ۱۸۵ eseren ةيضقلا هذه نم نیقرشتسملا يأر

 ۱۸۷ cess همولعو ميركلا نآرقلاو نيسح هط :عبارلا لصفلا ٭

 امها... نة للة بب یب بھت نآرقلا ةيردصمو نيسح هط :لوألا ثحبملا

 ۱۹۱۲ cesses نآرقلا ةيرشب

 ۱۹۵ ۲ 7-17912222 نآرقلا دقن

 ۱۹۹ wees نآرقلا ةيردصم يف نیقرشتسملا يأر

 f ns نآرقلا بيذكتب هضيرعتو نيسح هط : يناثلا ثحبملا -

 ۹4 ...ee ميركلا نآرقلا عمج ةيضق نم نيسح هط فقوم :ثلاثلا ثحبملا -

 ۲۲۲ cesses ةينارقلا تاءارقلا نم نيسح هط فقوم : عبارلا ثحبملا -

 ۲۳۳ ےہ يندملاو يكملا نم نيسح هط فقوم :سماخلا ثحبملا ۔

 ۲۳۸ ےب تایالاو روسلا بیترت نم نیسح هط فقوم : سداسلا ثحبملا -

 E ens روسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا نم هفقوم : عباسلا ثحبملا -

 YEE - , ٹ0 ال لوسرلا ةّيمُأ ةيضقو نيسح هط :نماثلا ثحبملا -
 Yo sss اهل نآرقلا ديبأتو ةاروتلا يف هط روتکدلا يأر : عساتلا ثحبملا -

 ۲٦۵٢ ںیہن ول حون هللا يبن ةأرما ةنايخ يف نيسح هط يآر :رشاعلا ثحبملا ۔

 ۴٦٢۲۰ ئی دودخألا باحصأ يف نيسح هط يأر :رشع يداحلا ثحبملا ۔

 ۲۹۵ 90-668669 ةيوبنلا ْةَتسلاو نيسح هط : سماخلا لصفلا *

 ۷۷ ا رب بتی بب بپ ةيوبنلا ةريسلاو نیسح هط :لوألا ثحبملا ۔

 VY cesses ةريسلا شماه ىلع باتكل هجوملا دقنلا

 ۲۷۷۷ cesses الب يبنلا جارعم نيسح هط راكنإ

 ۲۸۲ eens ةنسلاب لخألا يف نيسح هط بهذم : يناثلا ثحبملا -

 AN و لقعلاب ثیدحلا در نم روتکدلا فقوم

 ۲۹۱ eres اهتاورو َةّئّسلا يف كيكشتلا :ثلاثلا ثحبملا ۔

“Vo 



 عوضوملا

 eens خيراتلا يف كشلا یوعد

 پ9 1,11, وا لیربج ثيدح يف هکش :لوألا بلطملا

 2. لو لوسرلا ضرم يف ةباتكلا ثيدح يف هکش :يناثلا بلطملا

 "0 صص000 م۳0۳ يراخبلا يف اًثيدح دري هط روتكدلا ۔

 01111337 اهقارتفاو ةمألا فالتخا ثيدح يف هکش :ثلاثلا بلطملا

 . نيدترملا برح يف ركب يبأل رمع ةعجارم ثيدحل هدر : عبارلا بلطملا

 هل بلطملا دبع نب سابعلاب ءاقستسالا ثيدح ىف هكش :سماخلا بلطملا

 ٘ هاف ةريره يبأ ةنامأ يف هكش :سداسلا بلطملا

 0 يلاوملا نم ةاورلا يف كيكشتلا :عباسلا بلطملا

 0 ةفيعضلا تاياورلل هلوبق : عبارلا ثحبملا

 eens نظلاب ثيدحلا هحيحصت : سماخلا ثحبملا

 1:7 يمالسالا خیراتلاو نیسح هط :سداسلا لصفلا ٭

 1111111 832:2822:00909 ديهمت

 0 1 7 يمالسالا خیراتلا ةباتکو نیسح هط

 02090 رمعو ركب يبآ نیخیشلا خيرات نم هفقوم :لوالا ثحبملا

 11111112323222 نیسح هط راظنمب قیدصلا ركب وبأ

 0 نيسح هط تاباتک يف باطخلا نب رمع

 2000 م ةيردنکسالا ةبتكمل نیملسملا قیرحت یوعد :يناثلا ثحبملا

 0900 ٣ لَك يبنلا ةباحص نم نيسح هط فقوم : تلاثلا ثحبملا

 ese ةلضفملا ةئالثلا نورقلا نم نيسح هط فقوم :عبارلا ثحبملا

 es ةدشارلا ةفالخلا نم هفقومو نيسح هط : سماخلا ثحبملا

 201 ةيمالسالا تاحوتفلا يف نيسح هط يأر : سداسلا ثحبملا

 00 م ةطمارقلاو جنزلا يتروث يف نیسح هط يأر : عباسلا ثحبملا

 0 ًابس نب هللادبع ةيضق يف نيسح هط يأر :نماثلا ثحبملا

 1:01 يمالسالا هقفلاو نيسح هط : عباسلا لصفلا #

 ۸1111111111111 7 -  ديهمت



 عوضوملا

 ينامورلا نوناقلاب ةيمالسالا ةعيرشلا رثأت یوعد :لوألا ثحبملا

 .... نصحملا ينازلا مجر يف نیسح هط يأر : يناثلا ثحبملا

E2 میلعتلاو نیسح هط : نماثلا لصفلا  : 

 0 ا تیل٤ سیردتلاو نیسح هط :لوألا ثحبملا

 ns يرهزألا ميلعتلاو نيسح هط : يناثلا ثحبملا

 00 ةأرملا ایاضقو نيسح هط : عساتلا لصفلا ٭

 09. ةملسملا ةأرملا باجحو نيسح هط :لوألا ثحبملا

 9222 طالتخ الا ةيضقو نیسح هط : یناثلا ثحبملا

 ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا ةيضقو نيسح هط :ثلاثلا ثحبملا

 نت ةأرملا ایاضق يف نيسح هط ءارآ مييقت :عبارلا ثحبملا

 9 تاراضحلاو نیسح هط : رشاعلا لصفلا 2

 9 ةيبرغلا ةراضحلاو نيسح هط :لوألا ثحبملا

 00 ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلاو نيسح هط : يناثلا ثحبملا

 nn ةيمالس الا ةراضحلاو نیسح هط : ثلاثلا ثحبملا

 و و مام ام اماما او

 هم و و مو مو و

 ene نيسح هطو نيقرشتسملا نيب ثحبلا جهانم : رشع يداحلا لصفلا#

 0 ماعلا صيصختو صاخلا ميمعت : عبارلا ثحبملا
 "000 يعو ریغب نيرخآلا نع لقنلا : سماخلا ثحبملا

 00 -ک هتعرسو ثحبلا ةرئاد عيسوت : : سداسلا ثحبملا

 r ثحبلا جئاتن مهآ يف ةمتاخ

 و و بم مه مو و مه ۵

 و و مو ما دم

 همم و و عاف و و و
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 7 قرب
 يلج ےس ا ىبح

 یسعورم) نود سکس
COMیم بما ا۳ تايب 2۲21.  

 ةيفيرعت ةدبن

 فاقوالل ةماعلا ةرادإلا

 هرود تبثأ دقو ةيمالسإلا ةراضحلا ةريسم ىف ةقراف ةمالع فقولا

 فلتخمب يعامتجالاو يفاقثلا لمعلاو ةحصلاو ميلعتلا تالاجم يف هتناكمو
 ةدهاش فقت تايفشتسملاو دهاعملاو سرادملاو دجاسملا تلازامو هلاكشأ

 .ديجملا انخيرات ربع فقولا ةيمهأو ةمظع ىلع

 ةماعلا ةرادإلا فدهت ىناسنإلا لصاوتلاو ءاطعلا نم قايسلا اذه ىفو

 قفو .ةیداصتقا سسأ ىلع اهرامثتساو ةيفقولا لاومألا ةرادإ ىلإ فاقوألل

 فاقوألا دعتو .نیفقاولا طورش قيقحتو اهءامن لفكي امب ةيعرش طباوض

 وأ مدقلاو ةأشنلا ةيحان نم ءاوس ىندملا عمتجملا تاسسؤم مهآ یدحا

 .اهب ةطانملا تاصاصتخ الا

 عیونتو فقولا یاطن عیسوت مت ةرصاعملا ةيفقولا ةضهنلا نم اقالطناو

 فلتخم یلع هلمتشملا ةتسلا ةيققولا فراصملا ءاشنا لالخ نم هفراصم

 اعیجشت كلذو .خلا...ةيعامتجالاو ةيحصلاو ةيوبرتلاو ةيفاقثلا ةايحلا يحاون

 ةيومنتلا ةيريخلا عيراشملا ىلع مهلاومأ فقول مهل اًداشرإو ريخلا لهأل
 يمالسإلا عمتجملا ءانب يف ةمهاسملا قافنإلاو فرصلا تاونقل اًميظنتو

 ۱ .يراضحل ۱

 : یهف ةتسلا فراصملا امأو

 .ةنسلاو نارقلا ةمدخل یفقولا فرصملا - ١

 .دجاسملا ةياعرل یفقولا فرصملا - ۲

 .ةلوفطلاو ةرسالا ةياعرل یفقولا فرصملا - ۳

0 



 .یوقتلاو ربلل يفقولا فرصملا - ٤

 .ةيحصلا ةياعرلل يفقولا فرصملا - 4

 .ةيفاقثلاو ةيملعلا ةيمنتلل يفقولا فرصملا - 5

 ةيمالسالا ةفاقثلاو يعرشلا ملعلا رودب قیمعلا نامیالا نم ًاقالطناو
 ءاج اهروطتو ةمالا مدقت يف ماع لکشب ةيقيبطتلا مولعلاو .صاخ لکشپ

 ءاطعلل ًاینغ ًادفار نوکیل " ةيفاقثلاو ةيملعلا ةيمنتلل ىفقولا فرصملا" ءاشنا

 لامعآ راطإ يف لاثم زربآو .هناصاصتخا قاطن نمض یملعلاو ىفاقثلا

 دیدعلا ةماقإ بناج ىلإ نيزيمتملل ةرمعلا تالحر فرصملا اذه تازاجناو

 .ةيملعلا تارودلا نم

 يف ًايخيرات فقولا هب ضهن يذلا مهملا رودلا ىلإ ةراشالا یسنن الو

 دهاعملاو تابتکملاو «سرادملا ةماقاب كلذو «ةيفاقثلاو ةيملعلا ةكرحلا طيشنت

 .ءاعمج ةيناسنالا اهنم تدافآ ةراضح كلذب عنصیل ءاهريغو

 :4فادهآ نم ©

 .ةيفاقثلاو ةيملعلا تايلاعفلاو ةطشنألا ةماقإ معدو عيجشت -

 ومنو ناسنإلا يفر يف هرود نایبو میلعتلاب مامته الا یلع تحلا -

 .تاعمتجملا

 ءاقترالاو قاطن عسوأ ىلع ةيمالسإلا ةفاقثلاو يعرشلا ملعلا رشن -

 .لاجملا اذه ىف نیلماعلا یوتسمب

 :هلئاسو نم ©

 تاناجرهملاو راوحلا تاقلحو تاودنلاو تارمتؤملا ةماقإ معد -
 .ةيمسوملاو ةمئادلا ةيفاقثلا زكارملاو ضراعملاو

 . ةماعلا تابتکملا ءاشنإو معد -
 تاردقلاو تاراهملا ةيمنتل ةيليهأتلا ةيبيردتلا تارودلا ميظنت معد -

 .ةيفاقثلاو ةيملعلا تالاجملا فلتخم يف

 (ب)
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